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Program : 

9:00 – 10:30      Prezentace plavidel před obecním úřadem 

13:00               Start plavidel od zahrádek v Želenicích 

13:30 – 14:30  Dojezd plavidel ke stadionu v Želenicích 

14:30 – 15:00 Vyhlášení výsledků + předávání cen 

                          ( pro soutěžící pivo, limo, klobása zdarma) 

15:00 – 19:00    Vystoupení kapely  Vívar 

20:00                 Vystoupení kapely    BOURBON  ACOUSTIC 

Doprovodné atrakce : 

 Skákací hrad, kolotoč labutě, malý řetízkový kolotoč, jízda na koni .. 

Plavidlo musí být po domácku vyrobeno , ne koupeno za účelem 
plavby.V soutěži se vyhodnocuje originalita plavidla. 

                                                  Pořádá Obec Želenice  

 � Sylva Prchlíková

LOM -  V úterý 26. 6. od 

17 hodin se v Kulturním 

domě Lom koná  vernisáž  

výstavy Sylvy Prchlíkové. 

Výstava potrvá do 3. 7. 

- otevřeno od 15 do 17 

hodin.

 � Výstava v galerii 

MOST – Galerie výtvar-

ného umění zve na vý-

stavu obrazů a objektů: 

Karel Gyurjan, Walter 

Lauf, Rainer Peschl -  

O svobodě, Linhartovi  

a Bardotce. Výstava potr-

vá do 9. září.

 � Taneční šou

MOST – V ZUŠ F. L. 

Gassmanna vypukne 

ve čtvrtek 28. června od 

17 do 18.30 hodin velká 

závěrečná show taneční 

školy The F.A.C.T. 

Ð

Města Most a Litvínov se to-
tiž zapojí do integrovaného 
dopravního systému Dopra-
va Ústeckého kraje. Integra-
ce to bude zatím jen částečná 
a jednostranná, ale i tak přine-
se cestujícím jisté bonusy. Tě-
mi budou slevy většiny časo-
vých jízdenek, zjednodušení 
struktury jízdenek a platnost 
papírových jízdenek doprav-
ců Dopravy Ústeckého kra-
je v městské hromadné dopra-
vě na Mostecku. „Je to zásadní 
zpráva pro naše cestující. Inte-
grovaný systém se výrazně posu-
nul, a to především díky jedná-
ní mosteckého primátora a lit-
vínovské starostky s Ústeckým 
krajem. Podařilo se jim dohod-
nout, že dopravní podnik bu-
de akceptovat papírové jízdenky 
vydané dopravci Dopravy Ús-
teckého kraje. Dopravní podnik 
se tím pádem integruje do Do-
pravy Ústeckého kraje,“ potvr-
dil ředitel Dopravního podniku 
měst Mostu a Litvínova Daniel 
Dunovský. Pro cestující to bu-
de znamenat, že si budou mo-

ci zakoupit jedinou jízdenku do 
jakéhokoliv hromadného pro-
středku v rámci vozidel Dopra-
vy Ústeckého kraje. „Naše vo-
zidla budou přijímat jízdenky 
z tak zvaných zelených autobu-
sů. Půjde zatím jen o částečnou 
integraci, která potrvá zhruba 
dva roky. To je doba, kdy mu-
síme zcela vyměnit náš odbavo-
vací systém za nový, aby poslé-
ze mohli cestující v rámci kraje 
jezdit na elektronické či papíro-
vé jízdenky,“ uvedl dále ředitel 
Daniel Dunovský.  

Změna tarifů

S částečnou integrací souvisí 
i změna tarifů a jízdného. „Zru-
šili jsme například 19korunovou 
přestupní jízdenku, která měla 
platnost 30 minut. 17korunovou 
jízdenku  jsme ponechali a nově 
bude přestupní na celých 45 mi-
nut,“ vyjmenoval jednu z chys-
taných změn, která se dotkne 
cestujících od 1. září, šéf do-
pravního podniku.  

Po prázdninách MHD levněji a na jedinou jízdenku 
MOST – Cestující v MHD čeká už brzy velmi příjemná změna. Od září 
se totiž snižuje základní jízdné a začíná platit nový integrovaný sys-
tém v dopravě. Cestující tak budou moci na jednu papírovou jízden-
ku jezdit nejen v hromadných prostředcích po Mostě a Litvínově, ale 
také v ostatních vozidlech Dopravy Ústeckého kraje. 

Pasažéři v autobusech a tramvajích městské hromadné dopravy budou cestovat opět o něco pohodlněji a hlavně levněji. 

MOST - V kině Kosmos se tuto 
středu uskutečnila slavnostní 
předpremiéra dvou dílů nového 
seriálu scénáristy Petra Kolečka 
a režiséra Jana Prušinovského.
„Most!“. Seriál se v našem měs-
tě a jeho okolí točil od loňského 
léta. 

Úvodního slova před samot-
ným promítáním se ujala mo-
derátorka Zuzana 
Tvarůžková, která 
přivítala a vyzpoví-
dala čtyřiadvaceti-
člennou filmařskou 
a hereckou delega-
ci.  Na předpremi-
éře komediálního 
seriálu, který ne-
šetří poněkud „drs-
nějším slovníkem,“ 
nechyběl režisér 
Jan Prušinovský, 
scenárista Petr Ko-
lečko, herci  Mar-
tin Hofmann, Eri-
ka Stárková, Filip 
Červenka, Vladi-
mír Škultéty, Mag-
dalena Kozáková, 
Dominika Býmo-
vá, Zdeněk Godla, 
Miloš Černoušek 
a okolo desíti před-
stavitelů vedlejších 
rolí. Doplnil je kre-
ativní producent 

Michal Reitler a výkonný pro-
ducent Matěj Stehlík. Pozváni 
byli samozřejmě i místní i kraj-
ští politici a další hosté. 

Vzhledem k tomu, že slav-
nostní večer probíhal těsně po 
uzávěrce našich novin, obsáh-
lejší informace ze zákulisí šesti-
dílné série přineseme našim čte-
nářům v příštím vydání.     (ina)

Dotočeno!
Hvězdy seriálu v Mostě

Inspirací pro napsání scénáře byla místní  
hospoda Severka, ve které  herci strávili velkou 
většinu natáčecího času.



Milan Al - Ashhab je mimo-
řádně talentovaný houslista, na 
kterého může být město Most 
právem pyšné. Od sedmi let na-
vštěvoval totiž mosteckou Zá-
kladní uměleckou školu F. L. 
Gassmanna, kde pod vedením 
paní profesorky Květy Hasilo-
vé studoval hru na housle. Talent 
mladého houslisty  podporova-
la také mostecká Nadace Student. 
Na mostecký magistrát Milan do-
razil právě  v doprovodu své uči-
telky Květy Hasilové. „Setkání 
s Milanem Al - Ashhabem a pa-
ní profesorkou bylo velmi příjem-
né. Milan je velmi skromný a mi-
lý mladý muž. Vyprávěl o soutěži 
v New Yorku a o hudbě, která za-
plňuje celý jeho život. Prozradil, že 

doma nemá ani televizi a nekama-
rádí se ani s počítačem. Jediná ko-
munikační technika, kterou použí-
vá, je telefon, na kterém vedle te-
lefonování hraje šachy,“ sdělila ná-
městkyně Markéta Stará.

Primátor s náměstkyní předa-
li  Milanovi jako poděkování za 
mimořádnou reprezentaci města 
Čestné uznání města Mostu, dort 
s vyobrazením houslí  a drobné 
dárky. Večer pak Milan vystoupil 
v ZUŠ Gassmanna, kde proběh-
la také beseda s diváky. V srpnu 
odjíždí mladý houslista koncer-
tovat do New Yorku a mostecké-
mu publiku se představí ještě letos 
napodzim. Milan Al - Ashhab je 
rovněž nominován na Cenu měs-
ta Mostu.                                   (ina)

MOST – Rudolický útulek pro 
opuštěná zvířata si polepší. 
Radnice rozhodla o navýšení 
prostředků nejen pro psí na-
lezence. Ročně bude navýšení 
prostředků znamenat čtvrt mi-
lionu korun.  

Ceny vstupních nákladů, kr-
miva, veterinárních příprav-
ků a minimální mzda se zvy-
šují, proto dojde k úpravě sazeb 
v útulku pro opuštěná zvířata, 
který pro město Most v Rudoli-
cích spravuje od roku 2003 An-
tonín Šlégr. Například krmný 
den pro psa se zvýší ze stávají-
cích 65 na 75 Kč, u koček z 40 
Kč na 45 Kč. Celkové navýše-
ní sazeb bude za rok představo-
vat 275 200 Kč. K navýšení do-
jde od 1. července letošního ro-
ku. „Sazby nastavené v útulku 
naprosto neodpovídají realitě. 
Jsou nízké a to i díky benevolen-
ci pana Šlégra, který se s tím sna-
ží za ta dlouhá léta poprat sám. 
Snížil tu například stav zaměst-

nanců apod. Ve srovnání s Bíli-
nou nebo Litvínovem tu byl roz-
díl sazeb skoro o padesát procent 
nižší. Tento deficit jsme proto vy-
rovnali. Myslíme si, že si to útu-
lek i zdejší správce zaslouží,“ in-

formoval náměstek primátora 
Marek Hrvol. 

Ročně mělo město Most na 
rudolický útulek vyčleněn mili-
on a devět set tisíc korun. „Sku-

tečnost se však pohybovala kolem 
milionu a šesti set tisíc korun. Po 
navýšení bychom se měli dostat 
na již míněnou úroveň,“ konsta-
toval dále Marek Hrvol.

V současné době je k adopci 
v rudolickém útulku nabízeno 

třicet devět pejsků. Během mě-
síce května přijali v azylovém 
domu pro psí opuštěnce tři pej-
sky a rovněž i tři vydali novým 
majitelům. „Jen za loňský rok se 

v útulku ‚ubytovalo‘ 
na 348 psů. Pro větši-
nu z nich se ale poda-
ří najít nového majite-
le. Tři sta padesát psů 
jsme za loňský rok vy-
dali a z tohoto počtu 
se 134 psů vrátilo zpět 
majitelům. Platí, že 
čím je pejsek mladší, 
tím je větší naděje na 
jeho umístění do osvo-
jení,“ uvedl správce 
útulku Antonín Šlégr. 

Kromě psů se v útulku stara-
jí i o kočky, kterých tu přebývalo 
za celý uplynulý rok 110. V sou-
časné době tu mají patnáct ko-
ček. Přezimují tady ale i jež-
ci, kteří si nestačili na zimu na-
jít úkryt. Lidé, kteří chtějí útul-

ku a psím kamarádům pomoci, 
mohou přijít a přinést jim pa-
mlsky, obojky a další potřebnos-
ti. V zimě například i deky a po-
dobně. „Lidé k nám nosí i krmi-
vo. Nejlépe od firmy Gilpa nebo 
Pedigree. Naši pejsci jsou na ně 
totiž už zvyklí, takže pokud by 
případní dárci chtěli udělat zdej-
ším čtyřnohým obyvatelům ra-
dost, pak krmivem od těchto zna-
ček, ale stačí i psí pamlsky. Jsme 
rádi za každou pomoc,“ dodá-
vá vedoucí útulku. Lidé chodí 
do útulku i vypomáhat. Údržbu 
a úklid si zajišťuje zařízení pro 
opuštěná zvířata samo. „Lidé 
k nám chodí psy venčit velmi čas-
to, a to jednotlivě nebo i celé třídy 
ze základních a mateřských škol. 
Takže se naši pejsci i proběhnou. 
Pomáhají nám také nezaměstna-
ní, prostřednictvím zaměstnává-
ní magistrátu města a úřadu prá-
ce, s nimiž máme dobrou zkuše-
nost,“ dodal Antonín Šlégr. (sol)

komunální politika22. června 20182

ZEPTALI JSTE SE…
Osvojili jsme si z útulku pejska. Týkají se nás poplatky za psy?
Na dotaz odpovídá tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sed-

láčková:
„Pokud si občané vyzvednou psa z útulku v Rudolicích, tak mají úle-

vu na poplatku jeden rok od vyzvednutí pejska. Poplatky za psa v Mos-
tě činí ročně 200 Kč, pokud je mají majitelé v rodinném domě a 300 Kč 
za druhého a každého dalšího v domku. Tisícikorunu pak zaplatí majitelé 
za psa drženého v ostatních domech, 1 500Kč za druhého a každého dal-
šího. Pro invalidní osoby a důchodce je pak poplatek 200 Kč a 300 Kč za 
druhého a každého dalšího psa pro tyto osoby. Poplatky je třeba uhradit 
vždy do konce ledna kalendářního roku.“                                                                      

POnDěLí
Hovězí vývar s masem a nudlemi 25 Kč
150 g Záhorácký závitek, bramborový knedlík 98 Kč
150 g Kuřecí prso s rajčaty a mozzarellou, šťouchaný brambor,  
 trhané listy salátu 95 Kč
350 g Fusilli Bolognese 90 Kč

ÚTERÝ
Turecká čočková 30 Kč
150 g Hovězí maso po námořnicku, dušená rýže 98 Kč
150 g Vepřový kotlet s cibulovou omáčkou, smažené brambory,  
 křenový dip 95 Kč
350 g Vepřové rizoto po srbsku, kyselá okurka, sýr 90 Kč

STŘEDA
Žampionová krémová  30 Kč
150 g Vepřová pečeně s baby špenátem a parmazánem,  
 šťouchaný brambor s hráškem 98 Kč
150 g  Plněný paprikový lusk v rajské omáčce, houskový  
 knedlík nebo těstoviny 95 Kč
350 g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 90 Kč

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi 25 Kč
150 g Plátek hovězí roštěné, dušená zelenina, vařený brambor 98 Kč
150 g Kuřecí závitek s mletým masem, smetanovým bramborem,  
 trhané salátové listy 95 Kč
350 g Špagety carbonara 90 Kč

PÁTEK
Kulajda s vejci 30 Kč
220 g Pečené kuřecí stehno, červené zelí, bramborový  
 a houskový knedlík 98 Kč
100 g Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka 95 Kč
150 g Vepřové ledvinky na slanině, dušená rýže 90 Kč
SPECIÁL 350 g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ  
S KOŘENOVOU ZELENINOU, PEČENOU BRAMBOROU VE SLUPCE  
A KŘENOVÝM DIPEM 120 Kč
Doba přípravy speciálu cca 20 min.

POLEDní MEnU
25. – 29. 6. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

D opis čtenáře

Vážená redakce,
obracím se na Vás s podnětem, který se týká bezpečnosti cestují-

cích na vlakovém nádraží v Mostě. Velmi často zde lze pozorovat, jak 
lidé přecházejí k vlakům i od nich přes kolejiště. Výjimkou nejsou ro-
diče s malými dětmi i důchodci. Ačkoliv jsou zde zákazové cedule, že 
vstup do kolejiště je zakázaný a v prostoru se pohybují zaměstnanci 
Českých drah a ve správní budově je navíc služebna policie, lidé v ko-
lejišti jsou zde pravidelným jevem. Na jiném nádraží jsem tento úkaz 
nezanamenala. Jsem přesvědčena, že pokud ano, jistě by zaměstnan-
ci drah okamžitě zasáhli. Bude se  tímto nešvarem někdo zabývat? 

Alena S., Most

Redakce Homéru předala podnět Správě železniční doprav-
ní cesty, státní organizace, za kterou odpovídá Ing. Tržil Eduard, 
MPA, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, náměstek ředitele pro 
řízení provozu

Vyjádření k zajišťování bezpečnosti cestujících ve stanici Most

Vážená paní,
velice Vám děkujeme za podnět. Přístup k vlakům je ve stanici 

Most, kromě prvního nástupiště, z něhož se do vlaků nastupuje pří-
mo, řešen dvěma podchody vedoucími ke vzdálenějším nástupištím. 
Jejich použití zaručuje cestujícím bezpečný přístup k vlakům a cestu-
jící jsou o nutnosti používat pouze tyto podchody informováni hlá-
šením staničního rozhlasu během hlášení o příjezdu nebo odjezdu 
kaž dého vlaku. Přechod cestujících přes služební přístup v kolejišti je 
zakázán a je označen zákazovými tabulemi. Nerespektování tohoto 
zákazu nezodpovědnými cestujícími, na které ve svém podání upo-
zorňujete, mohou naši zaměstnanci řešit pouze vyzváním k dodržení 
zákazu, za což jsou mnohdy terčem vulgarity a agrese ze strany těch-
to cestujících porušujících ustanovení zákona č. 266/1994 Sb., o drá-
hách. V objektu bývalé, v minulosti zrušené, služebny PČR ve vesti-
bulu budovy jsou v současné době umístěni pouze asistenti preven-
ce kriminality, do jejichž kompetence řešení tohoto problému nespa-
dá. K možnosti opětovného zřízení služebny PČR jsme se vyjádřili 
kladně.

Rudolický útulek dostane 
od města více peněz 

Stávající peníze na starost o opuštěná zvířata v mosteckém útulku  nestačí. Město musí sáhnout do pokladny 
pro čtvrt miliónu navíc.

Nadaného houslistu přijali na radnici

Zleva: Markéta Stará, Milan Al - Ashhab, Květa Hasilová a Jan 
Paparega. (foto zdroj: MmM)

Mostečtí radní schválili vyhlá-
šení veřejné zakázky na dodávku 
dohledového a bezpečnostního 
systému pro mateřskou školu Li-
dická včetně všech odloučených 
pracovišť. Dohledový systém 
zlepší bezpečnost v areálech jed-
notlivých mateřinek a v jejich 
budovách, dveře budou na dál-
kové ovládání a u vstupů do bu-

dov budou kamery. „Nejedná se 
o úplnou novinku. Některé ma-
teřské školy jej už mají. Jedná se 
o druhou etapu, kterou bychom 
chtěli stihnout do konce volební-
ho období,“ informoval mostec-
ký primátor Jan Paparega. První 
etapu bezpečnostních systémů 
realizovalo město na základních 
školách. „V současné době jsme se 

zaměřili na Mateřskou školu Li-
dická, která má pod sebou nejví-
ce odloučených pracovišť. Chce-
me mít monitoring o pohybu osob 
nejen na základních, ale i mateř-
ských školách. Celá akce by se mě-
la realizovat během letních prázd-
nin,“ uvedl dále primátor. Dohle-
dový kamerový systém má už in-
stalovaný například Mateřská 
škola v ulici A. Sochora. „Tato 
školka byla zanedbaná obdobně 
jako i mateřinka v Hutnické uli-

ci, kde se rovněž bude dělat nová 
infrastruktura. Nakonec by mě-
la přijít na řadu také mateřinka 
v ulici Růžová,“ podotkl ještě Jan 
Paparega. Mimo jiné také připo-
mněl, že kamerový systém ne-
monitoruje jen prostory uvnitř 
objektů, ale i přilehlé venkovní 
prostranství. „Je dobře, že kamery 
monitorují i veřejná prostranství. 
Alespoň to odradí nepatřičné oso-
by,“ dodal první muž města.                               

(sol)  

Mateřinky bude střežit „Velký bratr“

MOST – Primátor Mostu Jan Paparega a jeho náměstkyně Markéta 
Stará přijali na mosteckém magistrátu mosteckého houslistu Milana 
Al - Ashhaba, který se letos na jaře zúčastnil v new Yorku finále pres-
tižní soutěže new York Concert Artist and Associates, kde získal první 
místo.

MOST – Mostecké mateřinky budou bezpečnější. Bude je střežit nový 
kamerový systém. Měl by zabránit vstupu do školek cizím osobám.  



Při vyhotovení občanské-
ho průkazu, řidičského průkazu 
i cestovního pasu si můžete po-
dat žádost u kteréhokoliv úřadu 
(v obci s rozšířenou působnos-
tí) po celé ČR. Jedná se o změ-
nu společnou pro všechny tři ty-
py dokladů. K novému řidičáku 
už s sebou také nemusíte mít pa-
pírovou fotografii. Na úřadě vám 
ji zhotoví úředník sám, obdob-
ně jako např. při zhotovení ces-
tovních pasů. U řidičských prů-
kazů nebudou muset jejich drži-
telé také nově nahlašovat změnu 
adresy trvalého bydliště. Na no-
vých řidičácích totiž nebude ten-
to údaj uvedený. U řidičských 
průkazů se konaly hromadné 
výměny v loňském roce. V roce 
2017 totiž propadl řidičský prů-
kaz největšímu počtu řidičů 
v zemi, téměř 800 000 držitelů. 
V Mostě se týkala výměna 5  175 
řidičů. „K 31. 12. 2017 si řidičský 
průkaz nevyměnilo 2 026 řidičů, 

k dnešnímu dni je to 3 488 řidičů, 
tento údaj však obsahuje i část ři-
dičských průkazů, které propadly 
v letošním roce,“ uvedla aktuální 
statistiku tisková mluvčí.  

Nové občanky budou nově ob-
sahovat elektronický čip. „Občan 
se bude moci sám rozhodnout, 
zda si čip při převzetí dokladu ak-
tivuje, což může učinit i později; 
aktivace bude vyžadovat zadá-
ní identifikačního osobního kó-
du a deblokačního osobního kó-
du (4 – 10 číslic). Zadání není po-
vinné,“ vysvětlila tisková mluvčí. 
Aktivovaný čip umožní využívá-
ní občanského průkazu při vzdá-
lené autentizaci držitele a k pří-
stupu k identifikačním údajům 

držitele. Dosavadní občanské 
průkazy ale zůstávají v platnos-
ti. Nejedná se tedy o hromadnou 
výměnu.

Kratší lhůty, dražší 
poplatky

Další novinkou jsou napří-
klad lhůty a poplatky za vydání 

nových dokladů. Vydávání ob-
čanských průkazů i cestovních 
pasů bude nově možné jednak 
ve lhůtě do 24 hodin a dále ta-
ké ve lhůtě do 5 pracovních dnů. 
Pětidenní lhůta platí i pro řidič-
ské průkazy. V případě, že bu-
dou občané žádat o vydání ob-
čanského průkazu či cestovního 
pasu ve lhůtě 24 hodin, budou 
si muset pro tento nový doklad 
dojet až na ministerstvo vnitra. 

S možností kratších lhůt sou-
visí ale také zdražení poplatků 

za zhotovení. „Při vydávání no-
vého řidičského průkazu zaplatí 
jeho žadatel nově dvě stě korun, 
nikoliv padesát korun, jako to-
mu bylo doposud. Výměna pro-
padlých řidičáků je ale i nadále 
bezplatná. Vyšší poplatek se tý-
ká i řidičského průkazu vyrobe-
ného v kratší lhůtě, do pěti dnů. 
Z původních dvou set se zvyšu-

je na pět set ko-
run,“ podotkla 
dále mluvčí. 

 Vyšší po-
platky se tý-
kají také poři-
zování občan-

ských průkazů a cestovních 
pasů v kratších lhůtách. „Na-
příklad za pas zhotovený do 
24 hodin zaplatí nově žada-
telé nad 15 let věku 6 000 ko-
run, do pěti pracovních dnů  
3 000 Kč. Za občanku do 24 ho-
din zaplatí občané nad 15 let ti-
síc korun, do pěti pracovních 
dnů pětistovku. Občané mlad-
ší 15 let mají tyto poplatky ještě 
nižší,“ uvedla na příkladu Ale-
na Sedláčková. 

(sol)

Podle čeho vyhodnocujete, ja-
ká silnice se bude frézovat a jaká 
se jenom záplatuje?

Způsob opravy komunikace, 
tedy položení celého povrchu ne-
bo pouze oprava výtluků, je závis-
lý na celkovém stavu povrchu vo-
zovky a případném hlášení nebo 
domluvě oprav ze strany prochá-
zejících sítí (např. SČVK, Severo-
česká teplárenská aj.). Povrchy vo-
zovek jsou zmapované Technický-
mi službami města Mostu, z pod-
nětů dispečerů TS a občanů města 
Mostu.

Je městem spravovaná cesta 
na Široký vrch směrem od malé 
křižovatky pod Hněvínem? Ces-
ta nahoru po skončení asfaltu 
je zarostlá, i když je tudy hezká 
procházka na Široký vrch, a dále 
pak do města v malých serpentý-
nách při výjezdu ze Širokého vr-
chu.

Tato cesta není komunikací, ale 
jedná se o ostatní plochu (resp. 
lesní cestu), která se neudržuje tak 
jako ostatní komunikace. Tech-
nické služby udržují plochy zařa-
zené do první, druhé a třetí inten-
zitní třídy pro údržbu zeleně, tyto 
lesní cesty se neudržují.

Chtěl bych se zeptat na úpra-
vu pro kočárky v parku na Šibe-
ník. Jedná se mi o schody u blo-
ku 510, kde se není možno do-
stat do parku s kočárkem ne-
bo vozíkem. Musí se od bloku 
510/511 dost daleko, abychom se 
tam dostali.

Sklon schodů bohužel neumož-
ňuje vybudovat nájezdové rampy 
na stávajícím schodišti, které zde 
bylo vybudováno přibližně před 
30 - 35 lety. Sklon svahu v okolí 
schodů je také značný pro vybu-
dování bezbariérového přístupu. 
Do parku Šibeník můžete využít 
celkem 8 bezbariérových přístu-
pů, a to 3x z ul. Jiřího z Poděbrad, 
4x z ul. J. Palacha a 1x z ul. J.Suka. 

Kdy bude otevřen přístup 
k mosteckému jezeru? Hrozně 
se na to těšíme.

Otevření jezera Most pro veřej-
nost se předpokládá v červnu ro-
ku 2019. Co se týče neposekaného 
pozemku, po projednání s Tech-
nickými službami města Mostu 
budou travnaté povrchy posekány 
do konce tohoto týdne dle klima-
tických podmínek.

Odpovídá primátor 
 města Mostu Jan Paparega
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 � PTEjTE SE POLITIKů

Jan Paparega

Od začátku prázdnin začnou platit novinky při pořizování nových občan-
ských a řidičských průkazů, ale i cestovních pasů. Nové doklady budou mít 
například čipy, nebudete si muset již pořizovat papírové fotografie, ale ušetří 
vám i cestu na úřad. Zhotovit si je totiž budete moci i mimo trvalého bydliště. 

Změny u občanek, řidičáků  
i cestovních pasů už od prázdnin

Primátor ocenil nejlepší muže

MOST - Slavnostní ocenění nejlepších záchranářů, hasičů, policistů a strážníků se konalo ve velké zasedací místnosti Magistrátu města Mostu. 
Primátor města Jan Paparega poděkoval příslušníkům záchranných složek za jejich vzornou a obětavou práci. Za Městskou policii Most dostali 
ocenění Marian Bodnár, Jiří Kováč, Pavel Broul, Kamil Svoboda, Edward Vojtěch a Michal Švec.                       (nov)

V současné době všechny 
zmiňované projekty pokraču-
jí podle plánu. Řeší se i majet-
kové vypořádání pozemků. „Se 
státním podnikem Palivový kom-
binát Ústí jsme řešili jednak rea-
lizované akce u jezera, které jsou 
bezproblémové. Také ale zále-
žitosti týkající se předávání po-
zemků do majetku města po je-
jich dokončení. Bohužel ale ne-
máme pozitivní zprávy,“ uvedl 
mostecký primátor Jan Papare-
ga. Podle něj totiž nebude mož-
ný bezplatný převod pozemků, 
kde nyní vznikají stavby, do ma-
jetku města. Nedovolují to pra-
vidla Evropské unie. Vzhledem 
k tomu, že většinu akcí zde fi-
nancuje stát, v případě bez-
platného převodu by se jedna-

lo o veřejnou podporu. „Palivo-
vý kombinát sice bude ještě jed-
nat a snažit se minimalizovat 
možnost formy veřejné podpo-
ry, tak aby byl možný bezúplat-
ný převod majetku. Jsme k to-
mu ale skeptičtí,“ je přesvědče-
ný primátor. 

Všechny pozemky kolem je-
zera, s nimiž se počítá jako 
s komerčními, budou muset být 
oceněny podle cenové mapy, ne-
bo znaleckým posudkem. Po-
zemky, které budou nekomerční 
a budou sloužit k rekreaci a vy-
užití pro návštěvníky, převede 
stát na město bezúplatně. „Pře-
vod komerčních pozemků podle 
prvotních předpokladů vychází 
na sto milionů korun. Není po-
zitivní, že za sto milionů si má-

me koupit kromě pozemků i de-
fakto ‚povinnost‘, protože se na 
nich musí provádět údržba, kte-
rá ročně představuje odhadem 
kolem dalších dvaceti milionů 
korun ročně,“ podotkl Jan Papa-
rega s tím, že se v současné době 
také řeší koncepce využití po-
zemků a ploch jako celku. „Pra-
cuje se i na krizovém scénáři, kdy 
bychom my ani svazek obcí, kte-
rý řeší obdobnou věc u jezera Mi-
lada, řekne, že převod za těchto 
podmínek odmítá,“ dodal první 
muž města.  

Zatím je přístup veřejnosti 
k jezeru Most uzavřen. „Všech-
ny investiční akce by měly být 
dokončeny do května 2019, řa-
da z nich se posunula termínově. 
Ale nechceme nic uspěchat. Zna-
mená to, že v červnu 2019 se tu 
už budeme koupat,“ vidí optimi-
sticky primátor. „Tu a tam sem 
veřejnost pronikne, a to spíše z té 
části, kde se nestaví silnice. Pod 
kontrolou to tu má bezpečnost-

ní služba, která je však benevo-
lentnější než v minulosti. Občané 
ještě musí vydržet, otevření je už 
za dveřmi,“ apeluje na veřejnost 
primátor Paparega.  

(sol)

V největším jezeře na severu Čech 
se vykoupete přesně za rok

MOST – Mateřské školy požáda-
ly o výjimku z nejvyššího počtu 
dětí na třídu a to na základě vý-
sledků zápisu dětí pro školní rok 
2018/2019. Ten se uskutečnil 2. 
a 3. 5. 2018. 

Od školního roku 2018/2019 
mají nárok na umístění v mateř-
ských školách děti pětileté, pro 
které je předškolní vzdělávání 
povinné, dále děti čtyřleté a děti 
tříleté. „Ačkoli podle výsledků zá-
pisu budou pravděpodobně uspo-
kojeni všichni žadatelé, kteří u zá-
pisu doložili veškeré náležitosti, 
díky výjimce bude vytvořena re-
zerva jednak pro pětileté děti, kte-
ré se k zápisu nedostavily, ale i pro 
děti mladší, které by mohly být 

zapsány v průběhu školního ro-
ku, pokud o to jejich zákonní zá-
stupci projeví zájem,“ informo-
vala tisková mluvčí Magistrátu 
města mostu Alena Sedláčková.

Ředitelky škol zaručují sku-
tečnost, že zvýšení počtu dě-
tí nebude mít vliv na kvalitu 
vzdělávací činnosti školy a dá-
le zaručují respektování podmí-
nek bezpečnosti a ochrany zdra-
ví dětí.

Naopak o výjimku z nejnižší-
ho počtu dětí v přípravné třídě 
základní školy v ulici Zlatnická 
požádala její ředitelka. Všechny 
výjimky radní schválili na svém 
posledním zasedání.                                        

(sol) 

Výjimky v přípravných třídách 

Hotel Cascade Most zve

k příjemnému
posezení na
letní terase

Otevřeno denně od 10 do 22 hodin
Příjemné prostředí, příjemná obsluha,
nabídka čerstvých sezónních limonád

MOST – V souvislosti s novelou zákona, která začne platit od  
1. července 2018, nechystá mostecký magistrát žádné omezení 
úředních hodin. „nechystáme žádná omezení,“ ujistila tisková 
mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. 

MOST – Projekty u mosteckého jezera frčí o sto šest. První nad-
šenci se tu budou moci vykoupat už v červnu příštího roku. Do té 
doby by tu měly vzniknout nové inženýrské sítě, přístaviště lodí 
a oddychová zóna s plážemi, nebo také nová komunikace vedoucí 
až do Mariánských Radčic.    
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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.

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

REFERENT/KA 
(pracovník/pracovnice s sociálních službách)

Klub národnostních menšin

MOST – Městská knihovna Most 
hostila  Jiřího Wericha Petráška, 
nemanželského syna české he-
recké legendy Jana Wericha.  

Jiří Werich přijal pozvání ne-
jen na autorské čtení, ale také na 
besedu s diváky. Jiří Werich ho-
vořil o svém dětství, o tom, že 
se s otcem Janem potkával na 
Kampě, aniž by věděl o jejich 
vztahu a nikdy spolu vlastně 
ani nepromluvili. Vyrůstal jako 
adoptovaný syn v rodině man-
želů Petráškových. Je nemanžel-
ským synem české herecké le-

gendy Jana Wericha. Jiří, který 
je  ředitelem Evropské obchod-
ní akademie a vysokoškolským 
pedagogem, hercem, dabérem 
a moderátorem, vyprávěl o  stu-
diu tří vysokých škol a co mu 
vzdělání dalo… V druhé půl-
ce přešla beseda v příjemný roz-
hovor s diváky. Po ukončení se-
tkání Jiří Werich konstatoval,  že 
v mostecké knihovně strávil pří-
jemný podvečer. Stejně jeho po-
cit ohodnotili i návštěvníci, kte-
ří udělali druhou besedu z auto-
gramiády.                              (nov)

Jiří Werich v knihovně 

Beseda s Werichem „juniorem“ nebrala konce.

MOST – Ministerstvo pro místní 
rozvoj dalo městu Mostu palec 
na dotaci na likvidaci zchátra-
lého obytného domu 31 na Po-
džatecké. Most tak na demolici 
domu obdrží státní dotaci ve výši  
80 procent způsobilých výdajů, 
maximálně však do výše 10 mili-
onů Kč. 

Blok 31 v oblasti 2B na Podža-
tecké v posledních letech chát-
rá a je dlouhodobě ve velmi špat-
ném technickém stavu. „Byla 
v něm kompletně demontována 
všechna technická a technologic-
ká zařízení včetně elektroinstala-
ce. Rozhodnuto proto bylo o jeho 
likvidaci s tím, že zdemolován bu-
de do úrovně jednoho metru pod 
terén, suterénní prostory budou 
zasypány a celý prostor se násled-
ně zatravní,“ informovala tisko-
vá mluvčí mosteckého magistrá-
tu Alena Sedláčková. Předpoklá-
daná cena demolice je asi 6,5 mi-
lionu korun. Dotace by měla činit 
přes pět milionů korun. „S demo-
licí domu by se mělo začít o prázd-
ninách,“ doplnila tisková mluvčí. 

Zbylé dva domy, blok 34 a 35, 
ve stejné lokalitě město proda-
lo společnosti Mostecká bytová. 
Oba jsou rovněž zdevastované 
a vybydlené. Mostecká bytová má 
na ně již ale reálný záměr. V sou-
časné době se zpracovává projekt 
na rekonstrukci bloku 35. „Co se 
týče záměru s blokem 35, mělo by 
zde vzniknout 24 nadstandard-
ních bytů o velikosti dva plus jedna 
a výměře padesáti metrů čtvereč-
ných,“ prozradil ředitel Mostecké 
bytové Jaroslav Kudrlička a při-
pomněl: „Do konce června tohoto 
roku bychom chtěli mít projekt na 

blok 35 hotový. Zatím se vše vyvíjí 
podle plánu. Náš předpoklad je, že 
nejpozději v příštím roce (2019) by 
se mohlo začít s opravou.“

Nájemní byty budou vybavené 
vlastní kuchyní a budou mít k dis-
pozici i oddělené zděné a uzamy-
katelné sklepní kóje. Všechny by-
ty budou také disponovat i balko-
ny. „Vzhledem k velikosti jednotli-
vých bytů předpokládáme, že by se 
nájemné v těchto bytech mohlo po-
hybovat kolem sto až sto třiceti ko-
run za metr čtverečný. Roční ná-
jem z celého bloku by se mohl po-

hybovat někde ve výši 1,8 milionu 
korun,“ prozradil dále ředitel. 

Nájemní byty by měly ale 
vzniknout i v bloku 34. „ I v do-
mě 34 vzniknou nájemní byty ob-
dobné těm v  bloku 35,“ potvrdil 
Jaroslav Kudrlička. Mostecká by-
tová by tak chtěla celou tuto lo-
kalitu zrevitalizovat, dát jí atrak-
tivní vzhled a umožnit lidem pří-
jemné bydlení za přijatelných ce-
nových podmínek. „Rádi bychom 
oba objekty poté oplotili a uděla-
li uzavřený areál pro nájemníky. 
Ti by tu měli mít veškeré pohodlí 

a vybavenost. Počítáme tu napří-
klad s  dostatečným parkováním, 
aby bylo plně dostačující. Nechce-
me jen jedno parkovací místo pro 
každý byt, protože dnes je už běž-
né, že na rodinu připadá více vozi-
del. Jsme ale kapacitně omezeni ve-
likostí pozemku. Počítáme s tím, že 
by zde mohla vzniknout také per-
gola s  posezením apod.,“ nastínil 
představu Jaroslav Kudrlička. Po-
dle ředitele Mostecké bytové se na 
projektu na rekonstrukci bloku 34 
již pracuje. Byty by zde mohly být 
vybudovány do roku 2020.     (sol) 

A může se začít demolovat

Cena za demolici domu číslo 31 je šest a půl milionu korun. Pět milionů na zbourání město dostane od státu.

ÚSTECKÝ KRAJ/MOST – nej-
úspěšnějším kolektivním tý-
mem v Ústeckém kraji jsou há-
zenkářky celku DHK Baník Most. 
V seniorské kategorii letos ob-
hájily mistrovský titul. 

Skvělou sezonu podtrhl zisk 
zlatých medailí starších doros-
tenek. Za vzornou sportovní re-
prezentaci regionu jim osobně 
poblahopřál hejtman Ústeckého 
kraje Oldřich Bubeníček.

Od trenéra „A“ týmu Pete-
ra Dávida a trenéra starších do-
rostenek Petera Sabatky dostal 
hejtman jako poděkování za 
podporu zlatou medaili. „Chtěl 
bych vám všem, hráčkám i tre-
nérům, poděkovat za perfektní 
zážitky při sledování vašich zá-

pasů. To, že jste vyhrály loni, byl 
úspěch. Těžší však je titul obhá-
jit. A vám se to povedlo,“ uvedl 
hejtman Oldřich Bubeníček na 
adresu Černých andělů, jak se 
dívkám z mosteckého celku pře-
zdívá.

A jaké budou cíle dívek pro 
sezonu 2018/2019? „Rády by-
chom vyhrály v obou kategori-
ích i potřetí v řadě. To by byl ob-
rovský úspěch,“ dobře ví Pavla 
Chotěborská, předsedkyně klu-
bu, kterou na úřad doprovodila 
tři děvčata ze seniorského týmu, 
Sára Kovářová, Linda Jungová, 
Tereza Eksteinová, a házenkář-
ky - starší dorostenky Veronika 
Dvořáková, Veronika Mikuláš-
ková, Barbora Tesařová.       (sol) 

Hejtman ocenil mostecké házenkářky

Každá házenkářka si ze setkání s hejtmanem odnášela květinu.

Pod širým nebem „perlí“ Jiří Kraus alias sluha Truffaldino.

MOST - Městské divadlo 
v  Mostě zahájilo 8. června 
Divadelní léto na Hněvíně. 
Všechna představení jsou opět 
beznadějně vyprodána!

Prvním představením, kte-
ré mohli diváci vidět na hradě 
Hněvín, byla úspěšná kome-
die Petra Svojtky – Sluha dvou 
pánů s  Jiřím Krausem v hlav-
ní roli. Tato komedie dell ar-
te je na mosteckém repertoá-
ru od roku 2009 a 10. června 
2018 odehrála svou 100. reprí-
zu právě pod širým nebem na 
hradě Hněvín. V  této legen-
dární inscenaci hry Carla Gol-
doniho se na mosteckém je-
višti během devíti  sezon vy-
střídala řada herců. Hlavní ro-
li sluhy Truffaldina však stále 
hraje Jiří Kraus. „Počasí zatím 
přálo a diváci odcházeli velice 
spokojeni. Beznadějně vypro-

dáno bylo i v případě pohádky 
Princezna se zlatou hvězdou, 
která se zde odehrála jak pro 
školy, tak i pro veřejnost. Di-

vadelní léto na Hněvíně pokra-
čuje úspěšným muzikálem Noc 
na Karlštejně a také pohádko-
vým muzikálem Divadla roz-

manitostí Ať žijí duchové!“ do-
dala mluvčí mosteckého diva-
dla Lenka Krestová. 

(nov)

Divadelní léto na Hněvíně opět trhá rekordy



Z jiného světa

Co mu zemřeli rodiče, žil 
sám v jejich malém domě v ti-
ché ulici na kraji města. Neměl 
žádné přátele ani žádnou part-
nerku. Bylo mu skoro čtyřicet 
let a lidé si o něm říkali, že je 
divný. Jemu to ale nevadilo. Už 
jako dítě slýchával hlasy, které 
nikdo jiný neslyšel. Jeho mat-
ka mu říkala, že je 
výjimečný. Že má 
dar, který nikdo ji-
ný nemá. Každý ve-
čer se za něj modli-
la. Klečela před kří-
žem dlouhé hodiny 
a mumlala si slova, 
kterým nikdo nero-
zuměl. Otec říkal, 
že je blázen a že to 
má po mámě. Sko-
ro nechodil domů, 
měl neustále nějaké 
milenky. Nikdy se 
ale nerozvedl a o svou ženu se 
staral až do smrti. Když byl dítě, 
nikdo si s ním nechtěl hrát. Je-
mu to ale nevadilo. Ostatní děti 
byly tak nezajímavé. Sledoval je 
z povzdálí a byl šťastný, že není 
jako ony. Měl svůj vlastní svět 
plný bytostí, které mohl slyšet 
jen on sám. Otec několikrát na-
vrhl, že by s ním měli jít k léka-
ři a nechat ho léčit. S tím matka 
zásadně nesouhlasila. Nechtěla, 
aby se mu někdo vrtal v hlavě 
a cpal do něj prášky. Ze základ-
ní školy šel do učení. Skončil po 
třech letech, otec mu našel prá-
ci ve firmě, kde dělal i on. Pra-
coval jako noční hlídač. Vyho-
vovalo mu to. S nikým se nemu-
sel stýkat, mohl si snít své sny 
a poslouchat své hlasy. Nikdo 
se o něj nestaral a ani on se ne-
musel o nikoho zajímat. Bydlel 
dál u rodičů. Dával svou výplatu 
matce, ta nakupovala, uklízela, 
vařila a prala. Když rodiče ze-
mřeli, svět se mu obrátil naruby. 
Najednou se měl postarat sám 
o sebe. Musel občas zajít do ob-
chodu, musel vycházet z domu 
i ve dne, musel se potkávat se 
sousedy. Ti si brzy zvykli, že ne-
mluví, nedívá se nikomu do očí 
a občas si sám pro sebe mum-
lá. Měli ho za podivína, kterému 
se raději vyhýbali. On si jich ne-
všímal, až do chvíle, co se k nim 
do ulice přistěhovala nová rodi-
na. Poprvé potkal toho muže, 
když se vracel s nákupem z ob-
chodu. Hned, jak ho uviděl, vě-
děl, že s ním není něco v pořád-
ku. Měl divný, zlý obličej. Utí-
kal domů, vystrašený z toho se-
tkání. Pevně zavřel dveře i okna. 
Sedl si pod dřevěný kříž své má-
my a schoval hlavu mezi kolena. 
Hlasy kolem něj křičely jeden 
přes druhý. Nerozuměl jim, co 
říkají, pochopil ale, že se stalo 
něco strašného. Hlava mu třeš-
tila z toho hluku. Přitiskl si dla-
ně na uši, aby hlasy alespoň tro-
chu ztlumil. Trvalo dlouho, než 
bylo konečně ticho. Byl vysíle-
ný. Ten den nešel do práce. Se-
děl ve tmavém pokoji a přemýš-
lel. Stále ještě cítil tu negativní 
zlou sílu, kterou ten muž kolem 
sebe vyzařoval. K ránu se roz-
hodl. Musí zjistit, co je ten muž 
zač a jak moc ohrožuje lidi ko-
lem sebe. Ostatní nevidí to, co 
vidí on. Má proto povinnost je 
ochránit. Ráno se vydal k do-
mu, kde nový soused s rodinou 
bydlel. Čekal, až muže znovu 
uvidí. Nečekal příliš dlouho. 
Muž vyšel před dům, otevřel si 
auto a ukládal něco do kufru. 
Když se jejich oči na chvíli střet-
ly, rudě mu v nich žhnulo. Vi-
děl tu záři, která se mu propalo-
vala až do mozku. Muž pozdra-
vil a lhostejně se otočil. On ale 
na poslední chvíli zahlédl, jak se 
mužův obličej změnil. Tvář člo-
věka se během okamžiku pro-

měnila v masku démona. Jen na 
tu kratičkou chvilku, než z do-
mu vyběhly dvě malé děti. To 
už jejich otec vypadal opět jako 
dřív. Třásl se po celém těle, ne-
dokázal se hnout z místa. Díval 
se, jak ty dvě malé děti nastou-

pily do auta k dé-
monovi a on je od-
váží pryč. Když ho 
auto míjelo, opět 
se jejich oči potka-
ly a on znovu uvi-
děl tu rudou zá-
ři. Věděl, že mu ni-
kdo neuvěří. Ni-
kdo jiný nevidí to, 
co vidí on. Nikdo ji-
ný neví, že se k nim 
do ulice přistěhoval 
démon. Zosobně-
né zlo. Nebezpeč-

ná bytost, která pohltí všech-
ny kolem sebe. Nikdo ho neza-
staví. Odplížil se domů, lehl si 
pod kříž, schoulil se do klubíč-
ka a naříkal. Naříkal pro ty lidi, 
které démon zničí. Pro svou sla-
bost. Nedokáže démona zasta-
vit a pomoci těm dvěma dětem. 
Nedokáže ho zničit. Snad kdyby 
ještě žila matka, řekla by mu, co 
má dělat. Pak k němu opět za-
čaly mluvit jeho hlasy. Opako-
valy mu, že musí démona spálit. 
Jen tak ho zničí. Oheň ho stráví. 
Opět nešel do práce. Neměl te-
lefon, nemohl zavolat. Nestaral 
se ale o to, co bude. Nezajíma-
lo ho, že o práci pravděpodobně 
přijde. Musel udělat, co mu ří-
kaly jeho hlasy. Musel zachránit 
ty dvě děti. Počkal na noc, vzal 
kanystr s benzínem a sirky a vy-
dal se k tomu domu. V okně se 
svítilo. Nahlédl opatrně dovnitř. 
Muž seděl u televize, byl v míst-
nosti sám. Rozhodl se, že po-
čká, až půjde démon spát. Seděl 
tiše a trpělivě pod oknem a ob-
čas opatrně nahlédl do místnos-
ti. Okno bylo pootevřené. Slyšel 
zvuk televize. Když se opět po-
díval, uvědomil si, jaké má štěs-
tí. Muž usnul před obrazovkou. 
Ve spánku se jeho obličej uvol-
nil, spadla mu maska a on opět 
viděl zlé rysy démona. Opatrně 
a tiše se protáhl oknem. Rozhlé-
dl se po místnosti. Sebral první 
těžší věc, kterou uviděl, a uho-
dil s ní spícího démona do hla-
vy. Pak ho polil benzínem a za-
pálil. Vyběhl z místnosti a hle-
dal děti, otevíral dveře jed-
notlivých pokojů. Konečně je 
našel. Sebral obě děti naráz do 
náruči a protáhl se s nimi ok-
nem ven. Démon se probral 
z bezvědomí. Slyšel ho, jak řve. 
Oknem viděl, jak se jako živá 
pochodeň chvíli pohybuje po 
pokoji, než padl k zemi a zůstal 
tam ležet. Děti neplakaly. Jen 
se tiskly k sobě. Šel k nejbliž-
šímu domu a zazvonil na dve-
ře. Chtěl, aby se o děti někdo 
postaral. Vyděšení sousedé za-
volali policii i hasiče. Ti v do-
mě našli už jen na uhel ohoře-
lé lidské tělo. Věděl, že mu ni-
kdo neuvěří. Opakoval policis-
tům a později i lékařům, že to 
byl démon a jinak to nešlo. By-
lo mu jedno, co s ním bude dál. 
Udělal správnou věc. Nezavře-
li ho do vězení. Skončil v psy-
chiatrické léčebně, kam pat-
řil už jako malé dítě. Obě malé 
děti se vrátily ke své matce do 
Maďarska, odkud je jejich otec 
unesl. Vyhrožoval jí, že pokud 
zavolá policii a děti mu nene-
chá, tak je zabije. Buďto je bu-
de mít on, nebo jí je vrátí po 
kouskách. Ona jediná věděla, 
že ji ten muž, o kterém ostatní 
tvrdili, že je blázen, zachránil. 
Zbavil ji jejího démona.

(pur)
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MOST – Světový den dárců krve, 
který připadá na 14. června, 
oslovil strážníky Městské po-
licie Most. Přijali výzvu a jako 
dobrovolní dárci krev darovali 
hromadně. Cílem jejich společ-
né návštěvy mostecké nemoc-
nice bylo dát příklad ostatním 
a svým činem vyzvat ty, kteří 
jsou zdraví, ale krev dosud ne-
darovali, aby se dárci krve stali.

V roce 2017 bylo v registrech 
transfuzních oddělení nemoc-
nic Krajské zdravotní evidová-
no 13 495 dárců krve.

„V řadách strážníků máme 25 
pravidelných dárců krve. K nim 
se přidalo dalších 10 strážníků 
- prvodárců, tedy lidí, kteří se-
brali odvahu a rozhodli se stát 
pravidelnými dárci krve. Stráž-
níci jsou ideálními dárci, proto-

že jsou v dobré fyzické kondici 
a bývají zdraví,“ uvedla Vero-
nika Loucká, manažerka pre-
vence kriminality statutárního 
města Most.

„Iniciativy, s jakou při-
šla mostecká městská policie, 

jsou velmi potřebné a chvály-
hodné. Mostečtí strážníci mo-
hou také inspirovat další dár-
ce, jednotlivce i organizace. Li-
dé často o dárcovství uvažují, 
jen jim chybí ten potřebný im-
pulz. A tím by mohla být prá-

vě tato akce městské policie. 
Všem, kdo přišli darovat krev, 
patří velké poděkování,“ řek-
la primářka hematologicko – 
transfuzního oddělení Vladi-
míra Kašková.

(sol)

Mostečtí strážníci darovali „tekutinu života“

I když se často setkáváme 
s útoky opozičních kolegů, že 
neumíme efektivně hospodařit 
s prostředky města, tak mate-
riál v podobě závěrečného účtu 
města za rok 2017, který budu 
předkládat na nadcházejícím 
zasedání zastupitelstva měs-
ta, je jasnou odpovědí, že tomu 
tak rozhodně není. Ekonomika 
města je zdravá a investice jen 
kvetou. Někdy pomaleji, někdy 
rychleji. Důležité je, že se mo-
dernizuje, vylepšuje a buduje.

Slýcháváme názory, že utrá-
címe za hlouposti. I kdyby-
chom se sebevíc snažili podpo-
rovat sportovní organizace, tak 
se nám to vrací jako bumerang 
v podobě komentujících, že vy-
hazujeme peníze.

Pořídili jsme nové mobilní 
kluziště, které je trnem v oku 
mnoha odpůrců. Prý je nepo-
třebné a stojí moc peněz. A ur-
čitě v tom máme nějaký vlastní 
kšeftík. Postupně se snažíme dát 
dohromady účelová zařízení, 
jako je Aquadrom a zimní sta-
dion, která dlouhá léta za před-

chozího vede-
ní nedostáva-
la potřebnou 
údržbu a pé-
či, realizujeme 
v e l k o p l o š n é 
opravy komu-
nikací, které 
byly donedáv-
na pouze „lá-
továny“ bez ja-
kékoliv kon-
cepce.

P r o s t ř e d í 
v rekreačních 
oblastech Be-
nedikt a Matylda se snažíme 
neustále zlepšovat pro pohod-
lí všech návštěvníků a samo-
zřejmě se připravujeme na nej-
větší investiční akci v novodo-
bé historii města a to komplet-
ní rekonstrukci budovy REPRE 
včetně celého centra, která za-
čne již v příštím roce.

Rád bych také zmínil další 
projekt pro rodiny s dětmi, a to 
3D bludiště na Šibeníku, kte-
ré budeme realizovat letos na 
podzim. Bezpochyby nemůže-

me zapome-
nout na naše 
parky. Právě 
Šibeník se sna-
žíme neustá-
le přibližovat 
občanům. Na 
tomto oblíbe-
ném prostran-
ství vzniklo 
veřejné osvět-
lení, běžecké 
stezky a wor-
kout hřiště. 
Dále pak pří-
prava na pro-

jekt rekonstrukce parku Střed, 
kterému se snažíme ve spolu-
práci s občany a Nadací Promě-
ny dát nový vzhled. Snažíme se 
rozumně přemýšlet při inves-
tičním plánování. Pokud je ně-
kde možnost ušetřit a někde na-
opak možnost chytře prostřed-
ky vložit pro další prosperující 
budoucnost města, tak to udě-
láme.

Přes všechny vyjmenova-
né a zrealizované investiční zá-
měry a plány se nám podaři-

lo rok 2017 zakončit se zůstat-
kem na účtech přes 965 milio-
nů. Když jsme přebírali město 
v roce 2014, tak nám tam minu-
lá garnitura zanechala sotva pě-
tinu těchto prostředků. A město 
šedivé a bez života. Uznejte sa-
mi, že pokud slýcháme, že na-
še kroky, které podnikáme smě-
rem k rozvoji města, sportovišť, 
podpoře různých organiza-
cí jsou nesmyslné a marnotrat-
né, je na místě si položit otázku, 
jestli je tato kritika oprávněná, 
anebo jde jen o politický boj?

Jsem rád, že několikrát sklo-
ňované sousloví „řádný hos-
podář“ pasuje na naše měs-
to. Doufám, že kritika v tomto 
směru pomine. Protože nevím, 
které vedení města dosahova-
lo při „lámání chleba“ takových 
výsledků, jako to naše současné. 
Ano, jsem realista. Ekonomi-
ce se daří všeobecně. Ale páno-
vé a dámy, pardon: miliarda na 
účtu a stále investovat, to už je 
dobré hospodaření, nemyslíte?

Ing. Marek Hrvol, 
náměstek primátora

Marek Hrvol: „Miliarda na účtu“ 

Mostečtí strážníci jdou příkladem. Přidáte se?

ÚSTECKÝ KRAJ - na třídenní 
návštěvu Ústeckého kraje, v po-
řadí již šestou, zavítal prezident 
republiky Miloš Zeman. na Kraj-
ském úřadu Ústeckého kraje při-
vítal prezidentský pár hejtman 
Ústeckého kraje s chotí. 

Miloš Zeman se setkal se čle-
ny Zastupitelstva Ústeckého kra-
je za účasti starostů měst a obcí 
s rozšířenou působností. V dis-
kuzi zazněla mimo jiné témata 
ke změně zákona o hmotné nou-
zi a splavnění Labe. Pan prezident 
se vyjádřil souhlasně k návrhům 
na omezení doplatků na bydlení 
i k vybudování plavebního stup-
ně Děčín.

Prezident se podíval mimo jiné 
do vinařství Johann W v Třebívli-
cích, kde poobědval a setkal s vý-
znamnými podnikateli Ústeckého 
kraje v zemědělství, vítězi letoš-
ních ročníků soutěží „Regionál-
ní potravina“ a „Nejlepší potra-
vinářský výrobek Ústeckého kra-
je – Kraje Přemysla Oráče“. Úterý 
zakončil Miloš Zeman návštěvou 
města Podbořany, kde se setkal 
s představiteli města a s občany.

Nechyběla návštěva Elektrár-
ny Ledvice, mosteckého auto-
dromu, obcí Bečov a Lišany, kde 
získal vysoké procento hlasů ve 
druhém kole prezidentských vo-
leb. Ve středu se prezident setkal 
s vedením města Bílina a staros-
ty okolních obcí a pobesedoval 

s občany. Třídenní návštěvu Mi-
loš Zeman zakončil na zámku Je-
zeří závěrečnou tiskovou kon-
ferencí. První dámu, pro kte-
rou byl připraven separátní pro-
gram, doprovázela hejtmanova 
choť Jitka Bubeníčková. Společ-
ně se v úterý v podvečer zúčast-
nily v mosteckém muzeu verni-
sáže výstavy věnované 100. výro-
čí vzniku Československa.                                 

(nov)

Prezident opět přijel do Ústeckého kraje

Po celou dobu návštěvy prezidenta doprovázel hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček. 

Dárek od hejtmana: spona do kravaty a manžetové knoflíčky s 
broušenými granáty z Českého středohoří. 



LITVínOV – Litvínovští plavci 
se distancují od iniciativy poli-
tického uskupení „Litvínov DO 
TOHO“, které chce vyvolat refe-
rendum o umístění plaveckého 
bazénu. Snahou uskupení je 
donutit město přesunout stav-
bu z Koldomu do centra města. 
S tím nesouhlasí vedení města, 
zastupitelé a ani plavecký oddíl.

Na březnovém jednání litví-
novských zastupitelů vyzval ve-
dení města k vyhlášení referen-
da o umístění bazénu zástupce 
politického uskupení „Litvínov 
DO TOHO“ Petr Globočník. 
V dubnu zastupitelstvo referen-
dum odmítlo. Podle starostky 
města Kamily Bláhové by zna-
menala změna umístění bazénu 
několik let zdržení, které si už 
Litvínov nemůže dovolit. Sta-
rý bazén dosluhuje a opravy už 
nejsou možné. „Realizace inves-
tice nového bazénu u Koldomu je 
v pokročilé fázi příprav. Jakéko-
li další zdržení by výstavbu bazé-
nu prodražilo a zdrželo nejméně 
o dalších 5 let, přičemž současný 
bazén by nemohl být tak dlou-
ho provozován a hrozí tak absen-
ce plavecké výuky školáků, za-
stavení činnosti plaveckého klu-

bu,“ vysvětlovala tehdy starost-
ka města. 

„Litvínov DO TOHO“ se ale 
nehodlá myšlenky na referen-
dum vzdát a začalo sbírat pod-
pisy pod petici, kterou chce ve-

dení města k vyhlášení refe-
renda donutit. Stánek s podpi-
sovým archy byl například na 
Valdštejnských slavnostech a na 
studentském Majálesu. „Zatím 

nemáme žádné nové informace 
o tom, jak sběr podpisů pokra-
čuje,“ uvedla starostka Kami-
la Bláhová. Proti přemístění ba-
zénu na Koldům má nové poli-
tické uskupení hned několik dů-

vodů. Mimo jiné ho považuje za 
další vymístění života z centra 
Litvínova, zhoršení dostupnos-
ti bazénu pro obyvatele Hamru 
a Janova, nedostatečně vyřešené 

parkování a dal-
ší. Za nesmyslný 
pokus o zviditel-
nění se a před-
volební kampaň 
považuje incia-
tivu hnutí „Lit-
vínov DO TO-
HO“ zastupi-
tel Thomas Se-
bastian Müller. 

„O bazénu diskutujeme už řadu 
let a teprve nyní, když už je stav-
ba na spadnutí, přijde nové po-
litické hnutí s myšlenkou refe-
renda. Celá iniciativa je pouze 
předvolební kampaň nového po-

litického hnutí,“ prohlásil zastu-
pitel. Od snahy politického hnu-
tí zabránit přemístění bazénu na 
Koldům dává ruce pryč i litví-
novský plavecký klub. „Plavecký 
klub Litvínov se veřejně distan-
cuje a zásadně nesouhlasí s akti-
vitou politického uskupení ‚Litví-
nov DO TOHO‘ týkající se akce 
‚Bazén do centra‘. Zároveň žádá 
všechny své členy a příznivce, aby 
si, před vytvořením svého vlast-
ního názoru, zjistili informace 
ke stavbě nového bazénu u ve-
dení plaveckého klubu nebo ve-
dení města Litvínova a nečerpa-
li pouze z informací, které posky-
tuje toto uskupení,“ vyzývá ve-
řejnost v oficiálním prohlášení 
klubu jeho předsedkyně Gabri-
ela Soukupová.                                      

 (pur)

zpravodajství22. června 20186

Náklady na konání referenda by město vyšly na částku zhruba 540 tis. 
Kč, kdyby se místní referendum konalo současně s volbami do zastupitel-
stva města, v případě samostatného termínu jeho konání by to byla částka  
500 tis. Kč. K platnosti rozhodnutí v místním referendu je zapotřebí účasti 
alespoň 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamu, v případě Litvínova  
6 734 oprávněných osob. Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlaso-
vala-li pro ně nadpoloviční většina hlasujících oprávněných osob, a nejméně 
25 % všech oprávněných voličů, tedy i těch, kteří nevolili. 

LITVínOV -  Městská policie varu-
je občany před podvodníky, kteří 
se vydávají za pracovníky ČEZu. 

Na podezřelé chování tří mu-
žů upozornila litvínovské stráž-
níky žena z Mostecké ulice. Mu-
ži se představili jako zaměstnan-
ci ČEZ a chtěli vidět její smlou-
vy na odběr elektrické energie. 

To žena odmítla. „Podobné pří-
pady se v Litvínově opakují. Žena 
se zachovala správně. Nikomu ci-
zímu by lidé neměli ukazovat své 
smlouvy ani předávat své osobní 
údaje. Předejdou tak jejich zne-
užití,“ upozornil velitel Městské 
policie Litvínov Zdeněk Urban. 

(pur)

Pozor na podvodníky 

Plavci se distancují od snahy 
přesunout bazén do centra

Sága litvínovského bazénu pokračuje a jen tak asi neskončí.

KRUŠnÉ HORY -  Destinační 
agentura Krušné hory ve spo-
lupráci se společností Seven 
Energy odstartuje letošní léto 
soutěží o hodnotné „letní“ ceny. 
Soutěžte a vybavte se na léto.

Soutěžící mohou v průběhu 
července odpovídat na soutěž-
ní otázky a získat ceny jako stan 
pro 4 osoby, spacák, vybavení na 
vodu či kvalitní čelovku. Soutěž 
bude probíhat ve 4 soutěžních 
kolech, kdy bude každý týden 
zveřejněna jedna soutěžní otáz-
ka na webových stránkách des-
tinační agentury www.krusne-
-hory.org. „Soutěž jsme připra-
vili s naším tradičním partne-

rem Seven Energy také proto, 
abychom zpropagovali naše nové 
webové stránky. Turisté na nich 
najdou nejen aktuality z regio-
nu a zajímavé akce, ale také tipy 
na zajímavá místa, nebo napří-
klad trasy pro cyklisty i pěší tu-
risty,“ uvedla k soutěži ředitelka 
agentury Eva Maříková. V let-
ní soutěži bude každý týden vy-
brán výherce, který získá jednu 
z výše uvedených cen. Soutěží-
cí se mohou do soutěže zapojit 
přes facebookové stránky Kruš-
né hory – volný čas a turistika 
nebo odesílat své odpovědi na  
e-mail soutezedakh@gmail.com.                               

(pur)

Letní soutěž s destinační agenturou
„Vybavte se na léto“

„Drahé“ brusle
Škodu za 80 tisíc korun napá-

chali dva mladí muži ve věku 23 
a 28 let, mladší z Mostu, druhý 
z Litvínova. Kvůli kolečkovým 
bruslím za tři tisíce korun roz-
řezali střechu kabrioletu. Na vo-
zidle zanechali škodu ve výši 77 
tisíc korun. Brusle údajně proda-
li neznámé osobě a o peníze se 
podělili. Vyšetřovatel oba obvinil 
z přečinu krádeže a poškození ci-
zí věci ve spolupachatelství. Oba 
byli za krádež odsouzeni, mladší 

přišel z vězení letos na jaře, starší 
loni. Za toto jednání jim hrozí až 
tříletý trest odnětí svobody.

Střílel po holubech

Na muže, který v ulici Čapko-
va v Litvínově měl střílet po holu-
bech, si stěžovali strážníkům je-
ho sousedé. Strážníci našli muže, 
který se přiznal, že po holubech 
střílel. Údajně ale pouze nad stře-
chy domů. Strážníkům slíbil, že 
střílet už nikdy nebude. 

Zloděje dopadli  
kolemjdoucí

Velké štěstí při smůle mě-
la jedna seniorka z Litvíno-
va. Šla z obchodu, když ucí-
tila, že na něco šlápla. Otoči-
la se a uviděla mladého muže, 
který z chodníku sbíral peně-
ženku. Až po chvíli se podívala 
do tašky a zjistila, že to byla je-
jí portmonka. „Pátrala po muži 
a zanedlouho ho spatřila u jed-
né prodejny. Šla za ním a požá-

dala dva náhodné kolemjdoucí, 
aby podezřelého zadrželi, že jí 
měl odcizit peněženku. Jakmile 
k němu přišla blíže, ihned jí pe-
něženku podával. Ale bez peněz. 
Tvrdil, že je nemá, když mu však 
pohrozili policií, vyndal z kapes 
odcizené peníze,“ popsala pří-
pad policejní mluvčí Ludmi-
la Světláková. Na místě zlodě-
je převzali policisté. Ti následně 
32letému muži z Litvínova sdě-
lili podezření ze spáchání přeči-
nu krádeže.              (pur)

P orušené paragrafy

Chcete je? Stačí si zasoutěžit, a navíc mít ještě trochu štěstí.
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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. 

Autobusy u nás totiž řídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy. 

Dejte o sobě vědět a ozvěte se nám.

Hledáme řidičky a řidiče autobusůHledáme řidičky a řidiče autobusů

Kontakt: 

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.

Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

 V městské hromadné do-
pravě na Mostecku zůstanou za-
chována tři tarifní pásma. Do-
jde ale ke zjednodušení struktury 
jednotlivých jízdenek, místo pě-
ti budou tři kategorie základní-
ho jízdného. Jednopásmová pře-
stupní jízdenka bude mít platnost 
45 minut a stát bude při zakou-
pení u řidiče nebo v automatu 17 
Kč, dvoupásmová přestupní jíz-
denka s platností 60 minut bu-
de stát 21 Kč a třípásmovou pře-
stupní jízdenka s platností 90 mi-
nut pořídí cestující za 24 Kč. Při 
platbě základního jednotlivého 
jízdného čipovou kartou zůstá-

vá ponecháno cenové zvýhodně-
ní 4 Kč. Úpravy se dotknou i ča-
sových kuponů – 8denní časová 
platnost bude nahrazena 7den-
ní, vyjmuta bude 180denní ča-
sová platnost jízdného a dojde ke 
snížení cen časového jízdného. 
Zavedeno bude 7, 90 a 365denní 
zlevněné časové jízdné a sníženy 
budou ceny 30denního zlevněné-
ho časového jízdného. 

Cestování  
s „kreditkou“

Výměnu odbavovacího sys-
tému za nový bude moci do-

pravce realizovat právě díky 
příspěvkům stran kraje na me-
ziměstskou trať. „V roce 2020 
by mělo dojít k plné integra-
ci. Tedy náš odbavovací sys-
tém bude plně akceptovat no-
vé čipové karty Ústeckého kra-
je. Další výhodou bude, že se 
bude v dopravních prostřed-
cích MHD platit bezkontaktní 
kartou,“ informoval dále ředi-
tel dopravního podniku. „Bu-
de to obrovský posun pro všech-
ny cestující. Byli jsme jedním 
z prvních dopravních podniků, 
který zavedl tento druh odba-
vování cestujících. Za patnáct 

let se ale mnohé změnilo, stá-
vající systém zastaral a na nový 
přechází již mnoho dopravců,“ 
dodal ředitel Dunovský. 

V současné době je vydáno 
na Mostecku na sto tisíc čipo-
vých karet. „Všechny používa-
né karty si budou muset cestu-
jící vyměnit. Počítáme, že se vý-
měna dotkne zhruba sedmde-
sáti až osmdesáti tisíc čipových 
karet se zastaralou technologií. 
Výměna bude probíhat za pro-
vozu,“ doplnil ještě Daniel Du-
novský. 

Vlasta ŠOLTySOVá

Po prázdninách MHD levněji...

www.ue.cz

Váš
pohody
zdrojtepelné

Ê

Řekne-li se ozon, většina z nás 
si vybaví, že nás chrání před 
škodlivým ultrafialovým zá-
řením. V přízemních vrstvách 
však ozon může působit problé-
my, především během horkých 
letních dnů. Letní smog je v po-
sledních letech častější a nebez-
pečnější než smog zimní. Ekolo-
gické centrum Most přináší ak-
tuální informace o koncentra-
cích této látky v ovzduší. 

„Nahoře dobrý, dole špatný“ – 
snadno zapamatovatelná pomůc-
ka, která platí pro tříatomovou 
molekulu kyslíku zvanou ozon. 
Ve výšce cca 20–30 km nad zem-
ských povrchem nás tento plyn 
chrání před UV zářením a vytváří 
tzv. ozonovou vrstvu. Používáním 
fluorchlorovaných uhlovodíků 
v chladivech chladniček, mraz-
niček, klimatizacích a ve sprejích 
jsme si ale tuto ochrannou vrst-
vu doslova propálili. Naštěstí však 
byla přijata mezinárodní legis-
lativní opatření, která používání 
těchto látek zakázala nebo strikt-
ně omezila, takže se tempo ničení 
ozonové vrstvy podstatně snížilo, 
což se dá v oblasti ochrany život-
ního prostředí považovat za velký 
úspěch. Negativní účinky oslabe-
ní ozonové vrstvy všichni známe: 

zvýšená intenzita 
UV záření způso-
buje genetické, kož-
ní a oční problémy, 
ovlivňuje fotosynté-
zu rostlin a ohrožuje 
plankton v mořích, 
což v konečném dů-
sledku může přispět 
k narušení stability 
ekosystému. 

Ozon však ne-
ní soustředěn pou-
ze v ozonové vrst-
vě, je všude kolem 
nás, dokonce i v na-
šem těle. Můžeme 
ho dokonce i cí-
tit, vzniká totiž ta-
ké prostřednictvím 
elektrických výbo-
jů při bouřce. Ty-
pická vůně po let-
ní bouřce je způso-
bena právě ozonem. 
Ozon však může při 
zvýšených koncen-
tracích způsobo-
vat rizikovým sku-
pinám osob i zdravotní problé-
my, jako je pálení očí, kašel, ma-
látnost, bolesti hlavy apod. A to se 
ani nemusí jednat o hodnoty, kte-
ré překračují zvláštní hodinový li-

mit. Jak vyplývá ze zprávy Světo-
vé zdravotnické organizace, i nižší 
úrovně, než které nastávají při let-
ních „smogových“ špičkách, mo-
hou mít negativní účinky na lid-
ské zdraví. Navíc se ukazuje, že 
přízemní ozon se nepřímo podí-
lí také na klimatických změnách. 
Omezuje totiž růst rostlin, které 
pak pohlcují méně oxidu uhliči-
tého, nejznámějšího skleníkové-
ho plynu. 

O ozonu ve vyšších vrstvách 
atmosféry se mluví v létě v sou-
vislosti s opalováním, kdy vysta-
vujeme svoji pokožku vlivu UV 
záření více než v jiných ročních 
obdobích. V případě přízem-
ního ozonu je vysvětlení poně-
kud složitější. V přízemních vrst-
vách vzniká ozon složitými reak-
cemi mezi oxidy dusíku a těka-
vými aromatickými uhlovodíky. 
Přízemní ozón vzniká až sekun-
dárně, nikdo ho do ovzduší nevy-
pouští. Co je ale důležité: tyto re-

akce probíhají za spolupůsobe-
ní slunečního záření. Letní tep-
lé a slunečné počasí je tedy pro 
vznik fotochemického nebo ta-
ké letního smogu přímo ideální. 
Nejvíce se na vzniku přízemního 
ozónu podílí doprava. Na horách 
jsou koncentrace této látky vyšší 
jednak kvůli dálkovému přenosu 
škodlivin, ale také kvůli intenziv-
nějšímu UV záření. 

Na zvýšené koncentrace pří-
zemního ozonu by si měli dát 
pozor hlavně astmatici, alergi-
ci, kardiaci, staří lidé a mamin-
ky s malými dětmi. Jeho kon-
centrace jsou nejvyšší v odpo-
ledních hodinách a často klesa-
jí až večer. Aktuální informace je 
možné zjistit na bezplatné lince 
mosteckého ekocentra 800 195 
342, na internetových stránkách 
www.ecmost.cz nebo na strán-
kách Českého hydrometeorolo-
gického ústavu www.chmi.cz.              

(nov)

Ekologické 
centrum Most 
pro Krušnohoří:

■ zajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, 
 veřejnou správou a veřejností

■ analyzuje informace o stavu životního prostředí v Podkrušnohoří

■ poskytuje aktuální informace o životním prostředí veřejnosti

■ informuje obyvatele o stavu životního prostředí

■ propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména dětmi 
 a mládeží

■ pořádá vzdělávací a osvětové aktivity

■ poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí 
 a plnění legislativních povinností

800 195 342, www.ecmost.cz, ecmost@vuhu.cz

Proč mluvíme v létě o ozonu?

Ozon nás chrání před škodlivým ultrafialovým zářením.

LITVínOV – Z technických důvodů je lékařská pohotovost pro 
dospělé od 11. června poskytována v budově Krušnohorské poli-
kliniky, Žižkova 151, Litvínov (nA VÝCHODě) místo penzionu pro 
seniory U Bílého sloupu 2088. 

Ordinační doba zůstane zachována Po – Pá 18 – 21 hodin. So, 
Ne, svátky 11 – 18 hodin.  Telefon: 478 012 111, 478 012 135. Vstup 
do budovy Krušnohorské polikliniky je hlavním vchodem přes re-
cepci. (Dočasné řešení - předpoklad cca 1 měsíc do odstranění zá-
vad v penzionu.)

UPOZORNĚNÍ
Lékařská pohotovost v Krušnohorské poliklinice
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LITVínOV – Kruhový objezd 
u Máje se zcela změní. Město 
z něj chce mít bezpečné a pře-
hledné místo. Pryč proto muse-
ly betonové sloupky i dřevěná 
plastika Pavla Lakomého. 

V současné době je kruhák 
stále rozkopaný. Hotovo by ale 
mělo být už v polovině červen-
ce. „Jedná se o kruhový objezd 
v centru města na velmi frekven-
tované komunikaci. Chceme ho 
nejen oživit, hlavně z něj udě-
lat přehledné a bezpečné místo,“ 
zdůvodňuje probíhající opra-
vu místostarosta Litvínova Mi-
lan Šťovíček. Práce na kruho-

vém objezdu provádí Technické 
služby Litvínov. Zásadně změ-
nily před časem podobu už dva 
kruhové objezdy, a to u Tesca 
a u Kauflandu. Do třetice se mě-
ní kruhák u Máje, který by mě-
ly pokrýt pestré květiny a níz-
ké keře.  „Kruhový objezd by měl 
být nízkonákladový, esteticky za-
jímavý, měl by zlepšit výhled na 
dopravní situaci. Lampu upro-
střed jsme museli ponechat, aby 
byl kruhový objezd dostatečně 
osvětlený, ale zvolili jsme úspor-
né LED veřejné osvětlení,“ dopl-
nil Milan Šťovíček.                                           

(pur)

Kruhák u Máje mění podobu

LITVínOV - Hledáte kreativní 
práci? Můžete se hlásit v Měst-
ské knihovně Litvínov.

Městská knihovna Litvínov 
bude od září a října 2018 přijí-
mat tři nové knihovníky nebo 
knihovnice. Dvě místa se uvol-
ní v dětském oddělení a jed-
no v dospělém. Podrobné in-

formace o nabízených pozicích 
včetně přihlášky do výběrové-
ho řízení jsou zveřejněny na we-
bu knihovny v nabídkách práce. 
Přihlášky je možno poslat nebo 
odevzdávat v Městské knihov-
ně Litvínov, Soukenická 982,  
436 01 do 6. 7.  do 12 hodin. 

(nov)

LITVínOV - Ve čtvrtek 28. červ-
na bude provoz registru vozi-
del přístupný pouze do 11.30 
hodin. 

V souvislosti s přechodem na 
nový systém zpracování žádostí 
o řidičský průkaz od 1. červen-
ce budou dne 28. června ukon-
čeny úřední hodiny v registru 
řidičů již v 11.30 hodin. Nej-

později do uvedeného termínu 
mohou řidiči podat žádost o ři-
dičský průkaz, obsahující papí-
rovou fotografii. Po přechodu 
na nový systém již nebude mož-
né takové žádosti zpracovat. 
Omezení provozu se netýká vý-
deje hotových řidičských prů-
kazů typu „blesk“.           

 (nov)

Knihovna hledá posily

Provoz registru vozidel 
bude časově omezený

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

MOSTECKO – Pomoc třem struk-
turálně postiženým krajům, ke 
kterým patří i Ústecký kraj, má 
Restart, strategie, kterou v roce 
2015 schválila vláda při svém 
výjezdním zasedání v Ústecké 
kraji. Záměr pomáhat krajům 
nezůstal jen na papíru. Úřad 
zmocněnce vlády v čele s vlád-
ní zmocněnkyní Gabrielou ne-
kolovou projekt od myšlenky 
dovedl k realizaci a za pouhé 
tři roky už Mostecko podpořil  
92 milióny korun.

Dotace na demolice 
prázdných objektů 

využívají města 
Mostecka

Prvním a nejvíce žádaným 
dotačním programem v rámci 
Restartu byly dotace na demoli-
ce prázdných objektů v sociálně 
vyloučených lokalitách. Na do-
taci si sáhlo hned několik měst 
a obcí Mostecka. Dvě demoli-
ce realizoval Most, další dvě Be-
čov. Z programu prázdné vyby-
dlené domy v sociálně vylouče-
ných lokalitách poslaly k zemi 
po jednom objektu také Litví-
nov, Obrnice a Lom. „V rámci 
Ústeckého kraje bylo realizováno 
20 projektů za 83 miliónů korun. 
V programu bylo alokováno cel-
kem 300 miliónů korun ve třech 
výzvách. Třetí skončila v letoš-
ním roce, už na podzim ale bu-
de na demolice prázdných objek-
tů vyhlášen další program,“ ří-
ká vládní zmocněnkyně Gabri-
ela Nekolová.

Restart pomohl 
obnově Krušných hor

Restart vznikl z iniciati-
vy postižených krajů Ústecké-
ho, Moravskoslezského a Kar-
lovarského kraje. Na jejich po-
žadavek vládní pomoci reago-
vala vláda Bohuslava Sobotky 
v roce 2015. V roce 2016 apa-
rát vládního zmocněnce zpra-

coval analýzy, pravidla projek-
tů a další administrativu. V roce 
2017 vláda schválila akční plán 
Restartu a od léta 2017 moh-
li žadatelé čerpat dotace hned 
z několika programů. Spuštěny 
už byly programy za jedenáct 
miliard korun.  Do roku 2030 
jsou tak například připraveny 
k využití 4 miliardy na obnovu 
Krušných hor. Zatím čerpaly 41 
miliónů korun Lesy ČR na ob-
novu lesů kolem Litvínova. Dal-
ší 2,7 miliónů čerpala Správa le-
sů Most. „Další peníze na Mos-
tecko přijdou na podporu vy-
sokých škol. VŠCHT například 

plánuje čerpat 40 miliónů korun 
na posílení vzdělávání ve středis-
ku UNICRE. Peníze jsou určeny 
na přístrojové vybavení pro výu-
ku a vzdělávací programy,“ dopl-
nila Gabriela Nekolová. Na spo-
lupráci firem a výzkumných or-
ganizací žádá dotaci 91 subjek-
tů.

Dotace pomůžou  
i s rekultivacemi

V rámci programu Restart 
se podařilo navýšit původních 
patnáct ekomiliard na likvida-
ci škod způsobených těžbou 

hnědého uhlí před pri-
vatizací těžebních spo-
lečností o další tři mi-
liardy. „Peníze jsou ur-
čeny například na 
vrácení života do rekul-
tivované krajiny, mimo 
jiné do oblasti kolem je-
zera Most,“ připomněla 
Gabriela Nekolová. Do 
dalších let je připraven 
druhý akční plán, který 
čeká na schválení vlá-
dou. Tentokrát je na řa-
dě zdravotnictví, inves-
tice do škol, regenerace 
sídlišť a rozvoj cestovní-
ho ruchu. 

Podpora regionu 
pokračuje 

Další milióny korun 
poplynou do třech kra-
jů v příštích letech. Prv-
ní výzva startuje už na 
podzim.. Žádat mo-
hou obce na demolici 
starých nevyužívaných 
průmyslových areálů 
nebo na jejich přeměnu 
na areály nepodnikatel-
ského charakteru. Vzni-
kat tak mohou na mís-
tech starých průmyslo-
vých podniků knihov-
ny, školky, parkoviště, 
komunitní centra a dal-

ší. „Máme i program na využití 
průmyslových areálů na podni-
katelskou činnost. Obce dokon-
ce mohou čerpat dotaci na od-
koupení těchto areálů, za dal-
ší dotaci ho zrekonstruují nebo 
zbourají a pozemek i areál mo-
hou prodat na podnikání. Jedi-
nou podmínkou je, že případný 
zisk musí odvést zpět do progra-
mu. Je to úžasný program, díky 
kterému se města mohou zbavit 
starých ruin,“ vysvětlila Gabri-
ela Nekolová. Na sedm let jsou 
v tomto programu připraveny 
dvě miliardy korun.                          

(pur)

Restart přinesl Mostecku za tři 
roky bezmála sto miliónů korun

Gabriela Nekolová - žena, která ví, co náš kraj potřebuje a dělá vše, aby to dostal.

MOST - Pneuservis v areálu 
mosteckého autodromu nabízí 
kromě jiných služeb i ruční mytí 
vozů, a to za velmi výhodné 
ceny. Kdo využije této nabídky 
do konce června, získá navíc za-
jímavý bonus. 

„Každého zákazníka zařadí-
me do slosování o jednodenní 
vstupenku na evropský šampi-

onát okruhových tahačů Czech 
Truck Prix o víkendu 1. a 2. září. 
Tento neprestižnější podnik kaž-
doročního kalendáře našich akcí 
letos přivítáme už po šestadvacá-
té. Vylosujeme pět výherců,“ po-
tvrdila obchodní a marketingo-
vá ředitelka společnosti AUTO-
DROM MOST Jana Svobodová.

Umytí a vyčištění vozu zahr-
nuje úkony od klasického mytí 
a opláchnutí vozu po komplet-
ní vyčištění exteriéru i interié-
ru, a to suchou nebo mokrou 
cestou. „Jde o vysoce kvalitní 
ruční práci, kterou si zákazníci 
velmi pochvalují. Ceny se pohy-
bují od 150 do 1 500 korun, ve 
srovnání s konkurencí jsou tak 

zhruba o čtvrtinu nižší. Z kapa-
citních důvodů je však třeba si 
umytí či vyčištění vozu objednat 
předem a domluvit konkrétní 
termín, a to na telefonním čísle 
702 183 077 či e-mailové adre-
se pneuservis@autodrom-most.
cz,“ upřesnil technický ředitel 
autodromu Pavel Pech. 

(nov)

Autodrom nabízí ruční mytí vozů  
za skvělé ceny, hraje se o vstupenky

Umytí a vyčištění vozu zahrnuje úkony od klasického mytí a opláchnutí vozu po kompletní vyčištění exteriéru i interiéru, a to suchou nebo mokrou 
cestou. Jde o vysoce kvalitní ruční práci, kterou si zákazníci velmi pochvalují.
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LOM – Učitelka, která má z celé 
republiky největší fantazii pro 
enviromentální vzdělávání, 
není  jí jedno, co i ty nejmlad-
ší děti vědí o ekologii a umí 
vzbudit v předškolácích zájem 
o ochranu životního prostře-
dí se může holedbat titulem 
Ekoučitelka roku 2017/18. Ví-
tězkou celostátní soutěže se 
stala Tamara Hubková z ma-
teřské školy v Lomu.

Základní i mateřská škola 
Lom se v letošním školním ro-
ce zapojily do aktivit osvěto-
vého programu Recyklohraní. 
V rámci tohoto projektu byla ta-
ké vyhlášena soutěž o Ekoučite-
le roku. Tamara Hubková z lom-
ské mateřinky se do soutěže při-
hlásila a začal několikaměsíční 
tanec kolem ekologie. Splnění 
náročných úkolů a podmínek 
znamenalo zatnout zuby a pus-
tit se s pořádnou vervou do re-
alizace mnoha projektů a aktivit 
s nasazením, které mnohoná-
sobně překračuje rámec běžné-
ho environmentálního vzdělá-
vání v mateřských školách. „Ne-
ní mi jedno, jak se děti na eko-
logii dívají. Chtěla jsem je pro ni 
nadchnout a  naučit je chovat se 
ke svému okolí tak, aby co nej-
méně zatěžovaly životní prostře-
dí. Říkala jsem si, že u malých 
dětí začneme maličkostmi, na-
konec z toho byl velký projekt, 
do kterého se zapojili všechny mé 
kolegyně, děti z mateřské ško-
ly, ale i zaměstnanci města, kte-
ří nám ohromně pomáhali, rodi-

če, senioři, podnikatelé v Lomu 
a mnoho dalších. Všem jim za je-
jich postoj k ekologii a ke vzdě-
lávání dětí v enviromentální vý-
chově děkuji,“ říká Tamara Hub-
ková.

Během několika měsíců mu-
sela Tamara Hubková s dětmi 
splnit několik úkolů. Nejnároč-
nější bylo vytvoření osvětové 
kampaně tak, aby se do ní za-
pojily děti i dospělí. „Na počát-
ku všeho stál vyhozený, nefunkč-
ní magnetofon v lese, který jsme 
s dětmi při vycházce objevili. Ob-
rovský zájem dětí o to, kam pat-
ří nefunkční elektrotechnika a co 
se s ní dál děje, proč škodí příro-
dě jen tak pohozená a jak může 
být dál užitečná vedl k osvětové-
mu projektu Elektrožrout. Právě 
Elektrožrout stojí za celým úspě-
chem a vítězstvím v soutěži. Po-
rotu projekt zaujal proto, že do-
kázal spojit děti a dospělé, vy-
burcovat veřejnost a zapojit ce-
lé město,“ vzpomíná na začátek 
svého úspěchu Tamara Hubko-
vá. V rámci projektu děti spo-
lu s učitelkou vyrobily kontej-
nery na elektroodpad. „Chtě-
li jsme, aby vypadaly přesně tak, 
jako ty opravdové. Vybrali jsme 
velké krabice, nabarvili je na čer-
veno a rozmístili ve školce, ško-
le, na úřadě i v obchodech. A pak 
začalo vysvětlování. Děti vysvět-
lovaly doma rodičům, proč musí 
do kontejneru dávat staré elekt-
rospotřebiče, ti to vysvětlovali dál 
svým známým. Nakonec se nám 
podařilo během čtrnácti dnů se-

sbírat bezmála tunu elektroodpa-
du. Zapojil se každý. Senioři nám 
nosili staré přístroje do školy, při-
jel podnikatel, který přivezl vše, 
co našel ve ve firmě a už nepotře-
boval. Město pak pomohlo elekt-
roodpad ekologicky zlikvidovat,“ 
popsala nadšení Lomáků ekou-
čitelka roku. 

Další osvětová kampaň se tý-
kala baterií. Za týden jich děti se-
braly 25 kilogramů.  Všechny ak-

tivity nakonec vedly k vítězství. 
„Za finanční odměnu pojedeme 
s dětmi na výlet a nakoupíme po-
můcky pro enviromentální výcho-
vu. Titul Ekoučitel roku jsem sice 
získala já, je to ale výsledek kolek-
tivní práce všech učitelek, rodičů, 
zaměstnanců města, prostě všech 
lidí, kterým není ekologie lhostej-
ná. Byla to dřina, ale stálo to za 
to,“ uzavřela Tamara Hubková. 

(pur)

Lom má Ekoučitelku roku

Tamara Hubková uspěla v konkurenci učitelů z několika desítek 
základních a mateřských škol z celé republiky. Za své vítězství dostala 
pro školku finanční odměnu. Hlavní je ale titul, který skončil v lomské 
mateřince.

ÚSTECKÝ KRAJ – Memorandum 
o vzájemné podpoře a spolu-
práci při rozvoji cestovního ru-
chu v Krušných horách a Dolním 
Poohří podepsaly uplynulý ví-
kend ředitelky Destinační agen-
tury Krušné hory, Destinační 
agentury Dolní Poohří a Touris-
musverband Erzgebirge. K me-
morandu se připojí rovněž des-
tinační agentura Karlovarského 
kraje Živý kraj a obecně prospěš-

ná společnost První Krušnohor-
ská.

Memorandum má posílit spo-
lupráci všech partnerů na propa-
gaci a rozvoji cestovního ruchu 
a turismu v území Krušných hor 
na obou stranách hranic a v Dol-
ním Poohří. Partneři v memo-
randu sjednávají, že se budou 
navzájem podporovat a usilovat 
o spolupráci s dalšími organiza-
cemi věnujícími se cestovnímu 

ruchu. Spolupráce by měla být 
základem opravdového partner-
ství zúčastněných regionů vyjad-
řujícím jejich úzké propojení. 

Naplněním memoranda má 
být pravidelná výměna poznat-
ků a informací probíhající for-
mou společných setkání za úče-
lem kontinuálního plánování 
další spolupráce. Partneři také 
chtějí spolupracovat na společ-
ných projektech. Své partnerství 

budou prezento-
vat prostřednic-
tvím svých webo-
vých stránek, na 
kterých umístí 
loga a odkazy na 
webové stránky 
ostatních partne-
rů. Pro turisty bu-
de také přínosná 
výměna turistic-
kých informací 
a vzájemná pre-
zentace nabídek 
důležitých ak-
cí všech partnerů 
memoranda, vý-
měna a prezenta-
ce tištěných ma-
teriálů a výměna 
stránkové inzer-
ce v tištěných ma-
teriálech. „Spolu-
práce mezi Desti-
načními agentu-
rami Krušné hory 

a Dolní Poohří, jejichž společným 
zakladatelem je Ústecký kraj, je 
samozřejmá a dlouhodobá. Spo-
lupracujeme také s německým 
partnerem, například na projek-
tech podpořených Fondem ma-
lých projektů. Spojení sil všech 
aktérů v cestovních ruchu, kte-
ří mají propagaci regionu a turi-
smu jako společný zájem, je smy-
sluplné a bude určitě ku prospě-
chu všem zúčastněným, nejvíce 
pak naší cílové skupině, což jsou 
turisté,“ uvedla ředitelka Desti-
nační agentury Krušné hory Eva 
Maříková. „Podpisem memoran-
da jsme jen formálně stvrdili to, 
co všichni děláme už dávno. Sna-
žíme se o rozvoj turismu v na-
šich regionech a vzájemně přitom 
spolupracujeme a podporujeme 
své aktivity ať už při společných 
projektech nebo propagací akti-
vit svých ostatních organizátorů,“ 
připojila se ředitelka Destinač-
ní agentury Dolní Poohří Libuše 
Novotnáá Pokorná. 

Mezi společné projekty, na 
kterých v poslední době desti-
nační agentury spolupracova-
ly s německým partnerem, patří 
například projekty Pivní stezka 
Krušných hor, Hornická stezka 
Krušných hor, Stoneman Miri-
guidy Road a další. Ke spoluprá-
ci se se souhlasem všech stávají-
cích partnerů mohou přidat dal-
ší partneři.                               (pur)

Destinační agentury se dohodly na spolupráci

Destinační agentury se starají o cestovní ruch. Svoji spolupráci potvrdily podpisem. 
Zleva: Veronika Hüblle, Libuše Novotná Pokorná a Eva Maříková.

MEZIBOŘí - Výsledky hospoda-
ření města za rok 2017 podle 
výkazu zisku a ztrát předložila 
zastupitelům na posledním jed-
nání zastupující vedoucí finanč-
ního odboru Martina Kroupová. 
Ta v nejbližší době nahradí do-
savadní vedoucí odboru Jarmilu 
Roubalovou. Město hospodařilo 

s přebytkem 12, 6 milionu ko-
run. 

„Výsledek rozpočtového hos-
podaření města a jeho zařízení 
skončil převahou příjmů nad vý-
daji ve výši 1 002 000 Kč,“ uved-
la Martina Kroupová. Příjmová 
část rozpočtu je tvořena vlastní-
mi příjmy, to jsou především da-

ně a poplatky. „V roce 2017 byly 
celkové příjmy ve výši 72 271 ti-
síc korun, z toho daňové příjmy 
64 117 tisíc korun, nedaňové pří-
jmy 1 296 tisíc korun a přijaté do-
tace byly v celkové výši 6 858 tisíc 
korun. Z celkových výdajů, které 
byly ve výši 71 268 tisíc korun, by-
lo čerpáno za běžné výdaje 55 396 

tisíc korun a na kapitálové výda-
je 15 872 tisíc korun,“ informo-
vala Martina Kroupová. Odbo-
rem kontroly Krajského úřadu 
Ústeckého kraje bylo provedeno 
přezkoumání hospodaření měs-
ta a nebyly zjištěny žádné chyby 
a nedostatky.                               

(pur)

Meziboří hospodařilo s přebytkem

MEZIBOŘí - na posledním jedná-
ní mezibořského zastupitelstva 
složila slavnostní slib zastupitel-
ka Alena Lukášová za ČSSD. Ta 
ve funkci nahradila zastupitele 
Václava Krause, který odstoupil. 

Další jednání zastupitelstva 
bylo velmi rychlé a obešlo se bez 
diskuzí a interpelací zastupitelů. 
Jen jedinkrát se zastupitelé zara-
zili diskuzí, a to při projednávání 
prodeje pozemku č. 67/1 o výmě-
ře 233 m2. Pozemek zájemce plá-
noval přičlenit k vlastní nemovi-
tosti. Zastupitel Pavel Kopecký 
ale upozornil kolegy na to, že zá-
jemce o pozemek provozuje au-
todílnu a v případě, že mu město 
pozemek prodá, nemá už žádný 
vliv na to, co s pozemkem majitel 
dál udělá. „Na pozemku by mohly 
být složeny staré pneumatiky ne-
bo části opravovaných aut a my 
s tím nebudeme moci nic udělat,“ 

varoval Pavel Kopecký a navrhl, 
aby byl pozemek pouze pronajat. 
Na tom se ale zastupitelstvo ne-
shodlo. Podporu většiny nezískal 
ani prodej pozemku. Další poze-
mek zastupitelé prodali bez vý-
hrad, a to 1 330 m2 Areálu Louč-
ky. „Tento pozemek město nijak 
nevyužívá ani ho neudržuje. Zá-
jemce tu plánuje rozšířit sportov-
ní aktivity areálu,“ informovala 
zastupitele vedoucí odboru ma-
jetku, výstavby a životního pro-
středí Gabriela Soukupová. Dále 
zastupitelé projednávali zprávu 
o stavu Fondu oprav a moderni-
zace bytového fondu. V průbě-
hu roku 2017 nebyla z fondu po-
skytnuta žádná půjčka. Ke kon-
ci loňského roku byl stav finanč-
ních prostředků Fondu oprav 
a modernizace bytového fondu  
8 153 920,38 Kč.                  

(pur)

Meziboří má novou 
zastupitelku

Starosta Petr Červenka přijímá do řad zastupitelů novou členku.



Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme 
vás, že soukromou inzerci komerčního 
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto 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

 ■ Koupím LP gramofonové des-
ky, větší množství vítáno. Přije-
du. Stačí prozvonit nebo SMS na 
721 442 860

 ■ Prodám hrob pro 4 urny – lev-
ně. Starý mostecký hřbitov. Tel.: 
607 855 041

 ■ Pro ZTP z  finančních důvodů 
hledáme štěně velkého hrubosrs-
tého plemene psa, kdo ho daruje? 
PS: adresa v redakci

 ■ Prodám sklo, obrazy, knihy, 
žehličky, portrét Anežky České 
z  bronzu od j. V. Myslbeka. Volat 
na číslo 604 103 485 po 19. hodině

 ■ Daruji psací stroj Consul, 
mechanický, v  bezvadném stavu 
s  náhradní páskou. Stoprocentní 
stav. Telefon: 602 930 953

 ■ Prodám novou skříň s  ná-
stavcem - světlou, originál za-
balená. 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 za-
balené. Telefon 720 250 192.

 ■ Prodám vosk na výrobu svíček 
ze zbytků svíček, čistý v kostkách, 
mám i  další zajímavou nabídku. 
Telefon 720 250 192.

SEZNÁMENÍ
 ■ Touto cestou bych se chtěla 

seznámit se spolehlivým, hod-
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 Mos-
tu. ZN: kontakt v redakci.

 ■ Muž  – hledám kamaráda, pří-
tele 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 kuf-
ru. Cena 300 Kč. Dále dvouba-
revný pelíšek pro kočičku. Cena 
120 Kč. Telefon: 606 262 236

BYtY, DoMY
 ■ Prodám zahradní chatku s te-

rasou, skladem v ZK Čepirohy na 
pozemku města, velikost 400 m2, 
úrodná půda, pitná a  užitková 
voda, elektřina, 100 m od zastáv-
ky. Telefon: 732 328 656

 ■ nabízíme k  prodeji zahradu 
v katastrálním území České Zlat-
níky o  výměře 416 m2 a  spolu-
vlastnický podíl 1/150 ostatních 
ploch. Na pozemek je přivedena 
užitková i  pitná voda, elektři-
na. Na zahradě stojí zahradní 
domek, který je ve vlastnictví 
jiného vlastníka, pozemek pod 
chatou je též součástí prodeje 
(16 m2). Prohlídky lze domluvit 
na telefonním čísle 777 287 069. 
Cena 280 000 Kč.
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Technické služby města Mostu, a. s. od 4. června 2018 zahá-
jí opravy níže uvedených komunikací dle časového harmo-
nogramu:

UL. RUDOLICKÁ V ČÁSTI OD TESCO K UL. MOSKEVSKÁ
 � Ve dnech 20.  6.–26.  6.  2018 budou probíhat přípravné 

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava ka-
nálových vpustí, lokální oprava obrubníků.

 � Ve dnech 27. 6.–28. 6. 2018 bude probíhat vlastní poklád-
ka asfaltobetonového povrchu.

ul. od ul. Moskevská k ul. Pod Lajsníkem
 � Ve dnech 22.  6.–28.  6.  2018 budou probíhat přípravné 

práce před pokládkou nového povrchu, a to oprava ka-
nálových vpustí, lokální oprava obrubníků.

 � Ve dnech 29. 6.–30. 6. 2018 bude probíhat vlastní poklád-
ka asfaltobetonového povrchu.

Regulace dopravy bude řízená příslušnými pracovníky a umís-
těním přechodného svislého dopravního značení. Žádáme ři-
diče, aby ve vlastním zájmu přizpůsobili jízdu vzniklé situaci.
Ke změně uvedených termínů může dojít na základě klimatic-
kých podmínek, poruchy techniky.
Vodorovné dopravní značení bude probíhat po vyzrání AB po-
vrchu, předpokládaný termín je na přelomu měsíců července 
a srpna 2018 (dle klimatických podmínek), dle schválené pro-
jektové dokumentace.
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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, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, 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, Podkruš-
nohorská poliklinika, plavecký ba-
zén, hospoda Černice, zdravotní 
středisko Horní jiřetín, Městský 
úřad Horní jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-

skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, jirkov, Chomutov

N apsali jste nám
17. ročník Seniorské 

šlápoty

V úterý 12. června 2018 
v 9 hodin dopoledne odstar-
toval již 17. ročník „Senior-
ské šlápoty“. Pořadatelem té-
to akce byla Městská sprá-
va sociálních služeb v Mos-
tě – příspěvková organizace.  
Jedná se o společnou akci se-
niorů z domovů pro seniory, 
penzionů pro seniory, domů 
s pečovatelskou službou, dě-
tí z denního dětského stacio-
náře a klientů denního staci-
onáře pro mentálně postiže-
né občany. Všichni se v rámci 
aktivizačních činností navzá-
jem setkali v krásném pro-
středí bývalého statku, dnes-

ka rekreačního místa města 
Mostu na Resslu. Letos se ak-
ce zúčastnilo přes 290 osob. 
Rádi jsme mezi námi přiví-
tali také představitele naše-
ho města, a to pana primá-
tora Mgr. Jana Paparegu, pa-
ní náměstkyni primátora Ing. 
Markétu Starou, ale také ředi-
tele MSSS v Mostě –  p. o. Ing. 
Martina Strakoše.  Ti také 
„Seniorskou šlápotu“ společ-
ně s účastníky odstartovali. 

 Pro seniory byly připrave-
ny procházky dlouhou trasou, 
ta měřila cca 3 kilometry, dále 
kratší trasou, ta probíhala v blíz-
kosti areálu na Resslu. Pro mé-
ně pohyblivé seniory jsme mě-
li připravený program v místě 
konání akce, byla to vědomost-

ní a kvízová soutěž z oblasti po-
znávání naší fauny a flóry.  Pro 
všechny účastníky bylo připra-
veno občerstvení ve formě ope-
čeného buřtíku a nápoje. Po ce-
lou dobu nás provázela příjem-
ná hudba. Na pomoc nám při-
šly i studentky Střední zdravotní 
školy v Mostě pod vedením své 
paní profesorky. Děkujeme jim 
za aktivní pomoc.

Letošní 17. ročník naší „Seni-
orské šlápoty“ se vydařil.  Všich-
ni se mohli vracet do svých do-
movů spokojeni.  Teď na nás če-
ká srpnové Letní setkání senio-
rů na hipodromu. 

Michaela Nermuťová
Sociální pracovnice 

MSSS Most

Seniorskou šlápotu si účastníci užili naplno.
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Kašpar posilou 
mistrovské Komety

Odchovanec litvínovské-
ho hokeje, útočník Lukáš 
Kašpar, o němž se spekulo-
valo, že by se mohl vrátit do 
Litvínova, se nakonec stal 
posilou mistrovské Komety 
Brno. Sem přichází po svém 
angažmá v týmu KHL Slovan 
Bratislava.  

Souš zakončila ročník 
debaklem

S vysokou porážkou od-
jela ze hřiště soupeře po po-
sledním kole divizní sezony 
skupiny B Souš. Ta se před-
stavila v  Hostouni, kde utr-
žila debakl 7:2, po poločasu 
4:0. Za Souš skórovali střída-
jící Christof a Nobst. 

Obrnice vybojovaly 
postup do A - třídy

Krajskou I. B – třídu, sku-
pinu C vyhrál Sokol Obr-
nice, který si tak vybojoval 
právo startovat v příští se-
zoně výše, tedy v  I. A – tří-
dě. Obrnice za sebou necha-
ly se sedmibodovou ztrátou 
celek Březenecká – Chomu-
tov. Z dalších našich zástup-
ců skončil Lom devátý a Bra-
ňany jedenácté. 

Z okresu postupuje 
výše celek Meziboří

Ve sdruženém okresním 
přeboru Chomutovska, ve 
skupině Východ, se zadařilo 
SFK Meziboří, který si vybo-
joval postup do krajské B tří-
dy. Třetí skončil Sokol Bečov.

Amater Tenis Open 
letos nebude

Populární tenisový tur-
naj Amater Tenis Open, kte-
rý se 32 let každoročně hrál 
na začátku července na kur-
tech v Litvínově u Koldomu, 
se letos neuskuteční. Infor-
moval o tom ředitel turnaje 
Bohumil Drexler.   

Odchody z 
extraligového HC 

Verva Litvínov

V HC Verva Litvínov 
skončilo několik hráčů loň-
ského kádru. V  něm budou 
na začátku nové sezony chy-
bět Gula, Sklenička, Čutta, 
Iberer, Frolo, Havlíček a Rů-
žička, kteří si hledají angaž-
má. Vandas odešel do Zvo-
lenu, Kantor do Mladé Bo-
leslavi.  

Mostečtí Lvi jsou ve 
skupině Sever

Druhá hokejová liga, kam 
postoupil tým Mostečtí Lvi, 
začne 12. září a hrát se bude 
ve čtyřech skupinách. K tra-
dičním skupinám Střed a Vý-
chod letos místo Západu při-
bude Sever a Jih. Most bude 
hrát ve skupině Sever.    (jak)

„Máme v této trojici jasně roz-
dělené úlohy, každý sleduje urči-
tý směr, ať už silovou složku ne-
bo vytrvalostní. Snažíme se ma-
ximálně využít podmínek, kte-
ré v Mostě máme a vytvořili jsme 
pro jednotlivé hráčky individuální 
tréninkové plány. K silovým para-
metrům jsme přidali další ukaza-
tele, takže zatímco jiné kluby ma-
jí možná dovolenou, my trávíme 
hodiny v hale, ať už v našem tre-
nérském kruhu, ale také s hráčka-
mi, abychom přípravu nastavili 
co nejideálnějším způsobem. Naší 
snahou je maximálně využít po-
tenciál, který v našich hráčkách 
je,“ řekl hlavní kouč Peter Dá-
vid, kterého doplnil asistent Pe-
tr Sabatka.

„Zaměřili jsme se na celou řa-
du testů na různých specializo-
vaných pracovištích, využili jsme 
diagnostické pracoviště UJEP 
v Ústí nad Labem, v Mostě jsme 

zase pokračovali diagnostikou ae-
robních schopností laktátové křiv-
ky,“ řekl Sabatka s tím, že během 
přípravy se sledují silové para-
metry a už v uplynulé sezoně by-
lo znát, že Most se oproti ostat-
ním soupeřům nejen v doroste-
necké, ale i v seniorské kategorii 
dostal na jinou úroveň. 

„Testování probíhalo ve dvou 
fázích už od konce května a nyní 
máme kompletně zpracované tes-
ty pro celý hráčský kádr,“ doplnil. 

Realizační tým sesbíral řadu 
údajů a nyní se snaží každé hráč-
ce doslova ušít na míru indivi-
duální tréninkový plán. „Má-
me k dispozici vstupní ukazatele 
a máme i cíle, kam bychom chtě-
li jednotlivé hráčky do začátku 
herní přípravy nasměrovat. Bu-
de to vysloveně individuální zá-
ležitost, zaměřujeme se jak na si-
lovou, tak kondiční stránku pří-
pravy. Já mám na starost silovou 

složku přípravy, v tomto ohledu 
budou děvčata pokračovat pro-
středky a formou, které jsme vy-
užívali už během sezony, trochu 
vše ale ještě obohacujeme o dal-
ší komponenty. Sledování vytr-
valostních schopností bude mít 
na starosti Ondřej Václavek, 
který bude zajišťovat i korekce 
u jednotlivých hráček,“ uzavřel 
trenér Peter Sabatka.

Podle kouče Černých an-
dělů Petera Dávida se důra-
zem na individuálnost tým 
vyhne nesprávným tréninko-
vým procesům. Hráčky ma-
jí na jednu stranu, co se tý-
če přípravy, velkou svobodu, 
protože se mohou připravo-
vat v podstatě kdekoli. Kaž-
dá z nich ale ví, že je tu urči-
tá zpětná vazba a jejich výko-

ny jsou denně aktualizovány, 
vyhodnocovány a případně 
usměrňovány. Nemělo by tak 
docházet k žádným výpadkům 
ve výkonnosti. A důležité je 
zmínit také fakt, že do indivi-
duálních tréninkových plánů 
pro hráčky je zapojen i výži-
vový poradce, aby byl trénink 
skutečně komplexní. 

(jak)

Černí andělé mají přípravu na novou 
sezonu ušitou na míru

MOST - V neděli se pro tým malé 
kopané z Mostu uzavřela jeho 
třetí sezona celostátní Super-
ligy. V ní se dlouho pohyboval 
na medailových pozicích, aby 
nakonec vinou ztráty některých 
klíčových utkání skončil na ko-
nečném šestém místě a zopako-
val tak svůj loňský výsledek. 

Soupeřem, s kterým se se se-
zonou loučil, byla poslední Pří-
bram. Oba týmy mohly tímto 
zápasem jen těžko něco změnit 
na svých konečných pozicích 
a šlo tak již jen o zápas z nut-
nosti. Tomu do značné míry od-
povídalo jak tempo hry, tak di-
vácká kulisa. 

Dalším faktorem, se kte-
rým se museli oba soupeři při 
svých nominacích popasovat, 
byla celá řada sobotních roz-

luček napříč týmy velkého fot-
balu a mnoho hráčů tak obě-
ma trenérům houfně odmíta-
lo. Příbram nakonec do Mostu 
dorazila pouze s jedním hrá-
čem na střídání a logicky nedo-
kázala udržet tempo po celý zá-
pas. Za Příbram v Mostě nako-
nec nastoupili: Vančát  – Sandr, 
Rom, Chytka, Pohořálek, Havel-
ka a Mezera.

Ani Mostečtí však tentokrát 
nedokázali postavit dvě plné 
pětky a na střídání měli pouze 
trojici. Most vyběhl do zápasu 
ve složení: Aschenbrenner – Po-
pelka, Šebek, Fišer, Haviar,  Ma-
tyáš, Pyskatý, Černý a Boček. 

Samotný zápas měl od začát-
ku jasný scénář. V poločase již 
svítilo na tabuli skóre 4:0. Ve 
stejné pohodě vstoupili domácí 

i do druhé poloviny a dále navy-
šovali své vedení. Utkání skon-
čilo výsledkem 9:3.

 „Závěrečné utkání nám vyšlo 
skvěle, ale je třeba vzít v potaz, 
že Příbram nedorazila v nejsil-
nější sestavě a hra s jediným stří-
dajícím hráčem si logicky vybra-
la svou daň. Spíše bych se ohlédl 
za celým ročníkem. Je sice prav-
dou, že v konečné tabulce ztrácí-
me na čtvrté místo bod a na bronz 
bodů pět, ale pořád to nic nemění 
na tom, že jsme až šestí. Bohužel 
jsme letos poztráceli až moc bodů 
doma a celkově se sezona určitě 
zlomila v Blansku, kam jsme v po-
zici vedoucího týmu dorazili pou-
ze v šesti a utržili krutý výprask,“ 
ohlédl se za průběhem ročníku 
mostecký trenér Vojtěch Benda. 

(jan, jak)

Most se s letošním ročníkem Superligy  
rozloučil vysokou výhrou

„Pod heslem Společné motori-
stické století si zároveň připome-
neme sté výročí založení Česko-
slovenské republiky. Fanoušci mo-
toristického sportu a automobili-
smu vůbec se tak mohou těšit na 
jedinečnou podívanou a skvělé 
zážitky ve slavnostní atmosféře,“ 
uvedla obchodní a marketingová 
ředitelka společnosti Autodromu 
Most Jana Svobodová. 

Významné jubileum oslaví 
v rámci srazu také klub Porsche, 
a to výstavou sportovních mo-
delů věhlasné německé značky. 
Právě v červnu před 70 lety au-
tomobilka představila veřejnosti 
svůj premiérový sportovní mo-
del. Bylo jím Porsche 356, před-
chůdce světoznámé 911. O sraz 
majitelů historických vozů a mo-
tocyklů je velký zájem. 

„Zatím se nám přihlásilo 124 
vlastníků veteránů, další přibýva-

jí každý den. Účastníci srazu ma-
jí vstup a vjezd na závodní ví-
kend zdarma, mohou se přihlá-
sit do soutěže o nejhezčí veterán 
srazu. Získají také samolep-
ku a dárkovou tašku. Vzhle-
dem k omezené kapacitě je však 
nutné, aby se přihlásili předem. 
Těm, kdo se připojí ke srazu až 
na místě v sobotu nebo v nedě-
li, už nemůžeme dárek garanto-
vat,“ upozornila eventová ma-
nažerka autodromu Michaela 
Rosenkranzová. 

Obdivovatelé historických 
vozidel uvidí řadu skvostů. 
Nejstarším exemplářem bude 
Peugeot 172 M z roku 1928, le-
tos tedy uplynulo 90 let od jeho 
sjetí z výrobní linky. Následu-
jí dvě o tři roky mladší Pragy 
Piccolo. Motocyklům pak bude 
věkem vévodit třiaosmdesáti-
letý Standard Feuergeist Block. 

V rámci oslav století české 
státnosti návštěvníci areálu au-
todromu mohou zhlédnout sa-
mostatnou výstavu nebo se ne-
chat zvěčnit v tematickém foto-

koutku. Hlavním podnikem The 
Most Historic Grand Prix bu-
de šampionát FIA Masters His-
toric Formula One, který je pře-
hlídkou monopostů Formule 1 

zlaté éry této královské disciplí-
ny od konce 60. let do roku 1985. 
Fanoušci se ale mohou těšit i na 
další legendární vozy ostatních 
zastoupených sérií.         (fou, jak)

Přehlídka veteránů na autodromu se blíží

Hlavním podnikem The Most Historic Grand Prix 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 a automobilové skvosty.

Úspěšné házenkářky čeká tvrdý trénink a zdravá výživa, aby nová sezona byla opět úspěšná.

MOST - Sotva hráčkám A týmu Černých andělů skončila v červnu 
herní příprava, začínají se plynule připravovat individuálně. Ještě 
před nedávnem mířily jejich kroky jako obvykle do sportovní haly, 
kde se pracovalo na zapracování některých hráček do týmu, nyní už 
se budou jednotlivé členky družstva připravovat samostatně, podle 
na míru připraveného individuálního tréninkového plánu, který pro 
každou z nich sestavila trenérská trojice Peter Dávid a jeho asistenti 
Peter Sabatka a Ondřej Václavek. 

MOST - Výstava více než 120 veteránů na diváckém svahu a jejich spa-
nilá jízda po velkém závodním okruhu je stěžejním lákadlem dopro-
vodného programu závodního víkendu The Most Historic Grand Prix, 
který přivítá ve dnech 23. a 24. června mostecký autodrom. 
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Více na https://road.stoneman-miriquidi.com

 Nejedná se o žádnou novou 
cyklotrasu, ale o trasu vedoucí 
převážně po stávajících komu-
nikacích. Trasu dlouhou 290 ki-
lometrů a 4 900 výškových met-
rů přes hory doly  mohou účast-
níci absolvovat za jeden, dva 
nebo tři dny. Za to jim nále-
ží zlatá, stříbrná nebo bronzo-
vá trofej. Startovací balíček za-
koupí na prodejních místech na 
trase. Součástí balíčku je i kar-
ta, kterou při průjezdu trasy na  
13 stanovištích musí označit. 
„Jedná se o nový a jedinečný pro-
dukt silniční turistiky, který bu-
de dalším turistickým lákadlem 
umožňujícím návštěvníkům na-
šeho regionu být u nás aktiv-

ní po celý rok,“ uvedla ředitelka 
Destinační agentury Dolní Po-
ohří, která byla partnerem pro-
jektu Stoneman Miriquidy Road 
pro německé Tourismusverband 
Erzgebirge. V současné době ve-
de v  sousedním Německu už 
trasa Stoneman pro horská ko-
la, kterou každoročně projede 
čtyři tisíce cyklistů. Stoneman je 
ojedinělá licencovaná trasa, kte-
rá může být v každé zemi pouze 
v jedněch horách, pro nás i sou-
sední Německo jsou to Krušné 
hory. Stoneman se ale jezdí ta-
ké v  Rakousku a ve Švýcarsku. 
Trasa byla oficiálně otevřena  
16. června v Altenbergu.                       

(pur)

KRUŠnÉ HORY - V Krušných horách nově vede trasa Stoneman Mi-
riquidy Road určená pro skupinu silničních cyklistů. Značená trasa 
vede po obou stranách krušnohorského hřebene a spojuje obce 
Oberwiesenthal a Altenberg.

Zakladatelem Stonemana 
je Roland Stauder, který 
si oficiální otevření nové 
trasy nenechal ujít.

 Jedno ze třinácti stanovišť najdete v dohledné době vedle 
zámku Valdštejnů v Litvínově.

Po trase, která vede po české i německé 
straně Krušných hor, už jezdí první cyklisté.

Slavnostního odhalení informační tabule se ujal legendární německý cyklista Olaf Ludwig.

Trasu hned první den projelo 22 cyklistů.

Stříhání pásky se zúčastnili přední sasští politici .

Za výkony na trase získají cyklisté zlatou, stříbrnou či bronzovou trofej. Nestačí ale, že 
trasu projedou za jeden, dva či tři dny, trofej musí také zaplatit. Nejdražší vyjde  

na 49 eur. Za startovací balíček bez trofejí cyklisté zaplatí 29 eur.

Každé ze třinácti kontrolních stanovišť je opatřeno děrovačkou.

Změřte své síly se světovými cyklisty 
na Stoneman Miriquidy Road


