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 � Za „výzo“ čokoládu

LITVÍNOV – Malí čtenáři 

litvínovské knihovny, 

kteří přjdou 29. 6. 

od 8 do 17 hodin do 

knihovny s vysvědčením, 

dostanou od knihovníků 

čokoládičku. Jako 

rozloučení se školním 

rokem a poděkování za 

věrnost knihovně.

 � Matylda Fest

MOST – Na mosteckém 

jezeře Matylda vypukne 

30. 6. od 15 hodin Matyl-

da Fest. Zábava bez hra-

nic ve víru elektronické 

taneční scény potrvá až 

do čtvrté hodiny ranní.

Zastupitelé se neshodli, zda 
by bylo lepší opatření rozšířit do 
dalších lokalit, či ho jen ponechat 
v místech, kde už platí. Opozice 
v závěru diskuse vznesla proti-
návrh, aby zastupitelstvo uložilo 
primátorovi podniknout všechny 
kroky k vyhlášení opatření obec-
né povahy pro všechny bytové 
domy ve městě Most. Návrh ale 
nebyl přijat, a to hlasováním sed-
mi přítomných zastupitelů PRO, 
osmnácti PROTI, přičemž čty-
ři se hlasování zdrželi. Opatření 
obecné povahy proto zůstává dál 
v platnosti jen pro vytyčené zóny. 

Argumenty „pro  
i proti“ plošnému 

opatření 
Luboš Pitín 
(zastupitel SMM)

Ukazuje se, že cesta bezdo-
platkových zón je správná. Ne-
chceme sem další lidi, kteří se 
sem budou stěhovat a pobírat 

doplatky na bydlení. Nechce-
me, aby tu byl zneužíván systém 
ze strany nejen nově přistěhova-
lých, ale i ostatních obyvatel naší 
republiky, kteří si svá města čis-
tí na úkor měst v Ústeckém kraji. 
Nyní je možné toto udělat ploš-
ně, tak jako to udělala jiná města. 
Spojme se s nimi a dejme vládám 
jasně najevo, že tímto způsobem 
není možné takto s námi zachá-
zet. V Mostě, kde platí opatření, 
se snížil počet vyplacených dá-
vek. V roce 2017 v prosinci to by-
lo 552 a v květnu 2018 to bylo už 
jen 293. Jak se to změnilo v mís-
tech, kde nejsou tyto lokality vy-
hlášeny? 

Markéta Stará 
(náměstkyně  
primátora Sč.cz)

Je to sice hezké číslo, ale lidé 
se stále stěhují i do těchto loka-
lit a žádost o tuto dávku si vůbec 
nepodávají, není totiž pro ně lu-
krativní. 

Drama s doplatky pokračuje: 
„Kočkopes, herodesové a Praha mimo realitu“

MOST – Nejvyostřenější diskuse a polemika se strhla na posledním 
jednání zastupitelů při projednávání posledního bodu programu. 
Tím  bylo zhodnocení fungování opatření obecné povahy (zamezení 
doplatků na bydlení pro nově se přistěhující obyvatele ve vyhláše-
ných městských zónách). Diskuse na toto téma trvala téměř čtyřicet 
minut.  

Osudy dObréhO vOjáka Švejka  
v amfiteátru ZámeckéhO vinařství

jOhann W v třebívlicích

Sobota 30. 6. 2018 v 21:00 hodin
Kabaretní zpracování světově známého románu Jaroslava Haška v podání Městského diva-
dla v Mostě, v dramatizaci a režii Jiřího Krause, který je současně představitelem hlavní role.

Přijďte s námi oslavit léto v příjemném prostředí Zámeckého vinařství, ochut-
nat místní víno a speciality regionální kuchyně. Areál vinařství je pro vás ote-

vřen již dvě hodiny před představením, restaurace Ulrika již od 11:00 hod!

Vstupné na představení je pouhých 50 Kč!
Na vaši návštěvu se těší Zámecké vinařství Johann W a Městské divadlo v Mostě!

Most se ocitl v sociální pasti. Peníze do dávek tu tečou proudem a za nimi lidé ze všech koutů republiky. Ať se místní politici snaží vyřešit situaci 
sebevíc, bez pochopení a pomoci státu se z místa zřejmě nepohnou.

Vážení čtenáři
Příští vydání týdeníku 
Homér vyjde v pátek 
13. července.

Magistrát zkracuje hodiny

MOST - Magistrát města Mostu  
zkracuje v červenci a srpnu v úterý 
a ve čtvrtek úřední hodiny do 13 ho-
din. Změny se dotknou i informač-
ní recepce a pracoviště Czech Poin-
tu, které budou otevřeny v úterý, ve 
čtvrtek a pátek do 14 hodin. V pon-
dělí a ve středu budou všechny agen-
dy úřadu poskytovány podle běžné-
ho rozvrhu, tedy do 17 hodin.   (nov)

ÚSTECKÝ KRAJ – Jaké město 
v ČR má nejvyšší kvalitu života?  
Odpověď nejen na tuto otázku 
přináší politikům  jednotlivých 
měst a obcí, ale také lidem, kte-
ří hledají pro své rodiny ideální 
domov, nový projekt Obce v da-
tech.

Na základě vyhodnocení de-
větadvaceti indexů porovna-
la společnost Deloit dvě stě šest 
obcí z celé republiky. Hodnotila  
například životní úroveň obyva-
telstva, dostupnost škol a zdra-
votnictví, životní prostředí nebo 
zadluženost. Data pro vyhodno-
cení získává společnost z portá-
lů veřejné správy a dalších in-
formačních webů. Ústecký kraj 
se rozhodl do projektu vstou-

pit a zpřístupnit data největších 
měst v kraji. „Potřebujeme vědět, 
jak na tom města v našem kraji 
jsou. Kam je nutné obrátit pozor-
nost a kde pomáhat. Po zpřístup-
nění dat z našich měst je jasné, že 
města Ústeckého kraje si v celo-
republikovém měřítku nestojí ni-
jak dobře. Region má přitom lid-
ský potenciál, se kterým je dob-
ré pracovat a využívat ho. Chce-
me proto do budoucna investovat 
do lidí. Připravit projekty, které 
podpoří vzdělávání, iniciovat le-
gislativní změny pro oddlužení. 
Investice do lidí jsou podle mé-
ho názoru nejdůležitější,“ uvedl 
náměstek hejtmana Ústeckého 
kraje Martin Klika.                                

 (pur)

„Obce v datech“
Odkrývají realitu života

Více o tom, co trápí Most a jak chce Ústecký kraj nejen  
mosteckým zastupitelům pomoci, přineseme v příštím čísle. 
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VOLBY 2018  |  5. a 6. října 2018

MOST - Informační centrum pro 
volby je již voličům k dispozici.

 Občané ho najdou v prvním 
patře Magistrátu města Mostu 
v kanceláři číslo 116. Úřední 
hodiny jsou v pondělí a ve stře-
du od 8 do 17 hodin, v úterý 
a ve čtvrtek od 8 do 14 hodin 

(v úterý 31. července, kdy je 
poslední den pro podání kan-
didátních listin, do 16 hodin). 
Centrum pro volby lze kontak-
tovat též mailem na adrese vol-
by@mesto-most.cz nebo na 
telefonním čísle 476 448 336. 

(nov)

MOST – Už za čtyři měsíce si 
zvolíme nové zastupitele našich 
měst a obcí. Letošní komunální 
volby se budou konat 5. a 6. říj-
na. Volební strany mohou začít 
podávat kandidátky. 

Zmocněnci volebních stran 
nebo nezávislí kandidáti mo-
hou už nyní podávat Magistrátu 
města Mostu kandidátní listiny. 
Nejpozději však do  31. červen-
ce do 16 hodin.  Změny v poda-
ných kandidátkách, jako je na-
příklad doplnění dalších kan-
didátů, změny jejich pořadí, vy-
loučení, vzdání se kandidatury 

či odvolání, mohou pak zmoc-
něnci provádět pouze do 6. srp-
na do 16 hodin.

Poté mostecký magistrát 
všechny podané kandidátní lis-
tiny musí přezkoumat. Nespl-
ní-li kandidátní listina potřeb-
né náležitosti, vyzve magistrát 
nejpozději do 8. srpna do 16 ho-
din prostřednictvím zmocněnce 
volební stranu nebo nezávislého 
kandidáta, aby závady odstranil. 
Učinit tak volební strana nebo 
nezávislý kandidát musí nejpoz-
ději do 16 hodin 13. srpna. 

(nov)

MOST - Už nyní se mohou Magist-
rátu města Mostu hlásit lidé, kteří 
mají zájem pracovat v okrskových 
volebních komisích. 

Přihlásit se mohou jedině pí-
semně – vyplněním závazné při-
hlášky k členství v okrskové vo-
lební komisi a to  do 31. srpna.  
Formulář přihlášky najdou obča-
né na webových stránkách měs-
ta nebo si jej mohou vyzvednout 
před kanceláří č. 116 v prvním pa-
tře magistrátu.  Vyplněnou při-
hlášku poté mohou odeslat na ad-
resu: volby@mesto-most.cz (ově-
řený podpis není potřeba), poslat 
poštou na adresu magistrátu nebo 

osobně odevzdat v podatelně ma-
gistrátu nebo v kanceláři č. 116.

První zasedání okrskové vo-
lební komise se uskuteční ve stře-
du 12. září. Občané, kteří budou 
do komise zařazeni, budou o této 
skutečnosti úřadem informováni 
písemně nebo telefonicky v roz-
mezí od 6. do 11. září. Členové 
komisí mají povinnost se zase-
dání zúčastnit. Odměna za funk-
ci člena činí 1 300 Kč pro člena, 
2 100 Kč pro předsedu. Pokud 
se člen některého z jednání okr-
skové volební komise nezúčastní, 
magistrát mu uvedenou odměnu 
pokrátí.                                      (nov)

Centrum pro volby

Přijímají se kandidátky

Šance pro komisaře

MOST – Poslední jednání mos-
teckého zastupitelstva před 
letními prázdninami bylo 
„zkouškou výdrže“.  Dvouapůl-
hodinové rokování totiž probí-
halo v extrémních podmínkách. 
V jednadvacátém století stále 
ještě v neklimatizované zase-
dačce totiž panovalo takové 
horko a dusno, že by se dalo krá-
jet. Zastupitelé dokonce s dovo-
lením primátora odložili saka.  

Integrace MHD

Ani na červnové zasedání ne-
přišel na zastupitelstvo diskuto-
vat nikdo z občanů města. Za-
stupitelé předřadili na začátek 
jednání bod, který se týkal zajiš-
tění dopravní obslužnosti měs-
ta Mostu v rámci zapojení MHD 
do integrovaného dopravního 
systému Ústeckého kraje. V dis-
kusi vystoupil zastupitel Luboš 
Pitín (SMM): „Jsem velmi rád, 
že se podařilo přistoupit k inte-
graci MHD. Město Most bylo jed-
ním z prvních v kraji, které za-
vedlo bezobslužný způsob plateb 
kartami… Zajímalo by mě však, 
co to bude znamenat v inves-
tičních nákladech pro dopravní 
podnik?“ Na jeho dotaz vzápětí 
reagoval zastupitel a zároveň ře-
ditel dopravního podniku Dani-
el Dunovský. „Jsme na tento zá-
měr připraveni. Budeme kom-
pletně měnit odbavovací systém. 
Jsme skutečně jedním z prvních 
dopravních podniků, který po-
užíval tyto karty a tento systém 
je dnes zastaralý a nejsou na to 
v současné době už ani náhradní 
díly. Zavázali jsme se ve smlou-
vě s Ústeckým krajem, že plnou 

integraci spustíme nejpozději do 
roku 2020. Do té doby necháme 
zpracovat projekt k novému od-
bavovacímu systému a pořídíme 
ho. Konkrétní čísla ještě nezná-
me, ale předpoklad je, že to bude 
stát v řádu dvaceti až pětatřiceti 
milionů korun.“ 

Termíny zastupitelstev
Zastupitelé si schválili termí-

ny zasedání na druhé pololetí. 
Sejít by se měli 20. 9. Pravděpo-
dobný termín ustavujícího za-
stupitelstva pro funkční obdo-
bí 2018 - 2020 pak stanovili na  
1. 11., přičemž si odhlasova-
li i zachování počtu členů za-
stupitelstva ve výši 45. Poslední 
termín zasedání v tomto roce je 
stanoven na 13. 12. 

Dotace pro sportovní 
kluby

Politici zvedli ruku pro po-
skytnutí neinvestiční dotace je-
den a půl milionu korun společ-
nosti Mostecký hokejový klub 
s.r.o. na zajištění provozu v ro-
ce 2018. Důvodem žádosti byl 
letošní postup klubu do II. ligy 
ČR. Hlasováním prošla také žá-
dost o dotaci ve výši 400 000 ko-
run společnosti FK Baník Souš 
z. s. na provoz a údržbu spor-
toviště v roce 2018. Sportoviš-
tě využívá kromě Baníku také 
školní mládež k hodinám těles-
né výchovy a rovněž i veřejnost 
k volnočasovým sportovním ak-
tivitám. 

Pozemky v Josephu
Zelenou dostal prodej po-

zemků v rozvojové zóně Jo seph 
v hodnotě 340 korun za me-
tr čtverečný společnosti Fibran 
s.r.o. za účelem výstavby závo-
du na výrobu stavebně tepel-
ných izolací.  Zastupitelé také 
revokovali část usnesení o pro-
deji pozemku společnosti At-
las Box & Crating Czech s. r. o., 
kde měl vyrůst závod na výro-
bu obalů. Vyšlo totiž najevo, že 
není v zájmu města prodat tu-
to okrajovou plochu v Josephu 
z důvodu efektivnějšího napo-
jení další ploch v zóně. Na par-
cele město vybuduje dešťovou 
a splaškovou kanalizaci.  

Strategické 
dokumenty

Zastupitelé také schváli-
li strategické dokumenty, na-
příklad Místní akční plán roz-
voje vzdělávání na roky 2018 – 
2023. Dále pak vzali na vědomí 
souhrnnou roční zprávu o pl-
nění Strategického plánu roz-
voje města Mostu za rok 2017 
včetně akčního plánu na obdo-
bí 2018 – 2019.                   (sol) 

Zastupitelstvo v Mostě: „Dusno k padnutí“

MOST – Problematiku dětských 
gangů a institut zkráceného ří-
zení zmínil v rámci projednávání 
bodu o činnosti městské a státní 
policie za uplynulý rok radní a za-
stupitel Vlastimil Vozka (Sč.Most). 

Vyzdvihl institut zkráceného ří-
zení a jeho častější využívání stát-
ními policisty kvitoval. „Snižuje 
to budoucí administrativu. Dopra-
covali jsme se totiž k ‚výrobě papí-

ru‘.  Nebylo by proto 
od věci, kdyby se po-
slanci zasadili o ‚od-
břemenění´ od těch-
to papírů,“ podot-
kl. Dále také poža-
doval, aby byl větší 
tlak ze strany záko-
nodárců na řešení 
problematiky trest-
né činnosti a snížení 

věkové hranice od-
povědnosti mladist-
vých. „Věková hra-
nice mladistvých je 
už v komisi a bude se 
tím zabývat ústavně-
právní výbor. Bude to 
velké téma, ale nebu-
de jednoduché. Jsou 
tu hlasy pro i proti. 
Pro snížení této hra-

nice jsme všichni z Ústecka, z Os-
travska, všude tam, kde se setká-
váme s dětskými gangy. Je to i pro-
blém v dalších částech republiky… 
Téma je tedy otevřené, je otázkou, 
jak to všechno dlouho bude tr-
vat,“ informoval o aktuální situa-
ci v této problematice zastupitel za 
ANO Jan Schiller, který je součas-
ně i poslancem parlamentu za 
Mostecko.                                   (sol)

Zkrácené řízení a dětské gangy

„Jestli si dobře vzpomínám, 
závazkem bylo například do-
stat na kamery veškeré plochy 
před školami…“ podotkl. Na 
jeho příspěvek reagoval ředi-
tel Městské policie v Mostě Ja-

roslav Hrvol. Ujistil, že měst-
ská policie nejde cestou dra-
matického rozšiřování ka-
merového systému ve městě. 
„Máme  70 kamerových bo-
dů, což je na naše město oprav-

du značné množství. Zaměři-
li jsme se spíše na zmoderni-
zování tohoto systému. Máme 
moderní kamery s nočním pří-
svitem, jelikož původní kamery 
toto neměly a v noci byly na-
prosto nepoužitelné. Nyní je 
modernizován kamerový sys-
tém z osmdesáti procent,“ uve-
dl ředitel Hrvol. Momentálně 

chce prý městská policie rea-
lizovat také čtyři nové kame-
rové body, a to díky dotační-
mu titulu. Kamery by se mě-
ly nově instalovat na bloky 89, 
94, 383 a 385. „Bude to novin-
ka, která by se měla realizovat 
někdy během srpna nebo září,“ 
dodal Jaroslav Hrvol. 

(sol)

Politici se zajímali o kamery ve městě
MOST – O kamerový systém ve městě se v rámci výroční zprávy  měst-
ské policie zajímal zastupitel Luboš Pitín. Zajímalo ho, jakým způso-
bem se za poslední čtyři roky rozšířil městský kamerový systém. 

Koaliční politici (na snímku zprava Tomáš Kubal a Daniel Drtík z ODS) se tentokrát potili spíš z vedra, než  
z dotazů opozice. Dobrý mrav šel tentokrát „k ledu“ a pánové jednali bez sak.

Ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský

Vlastimil Vozka (Sč.cz)

Městská knihovna Most    tel. 476 768 800    www.knihovnamost.cz

7. července 2018
ZAVŘENO

Městská knihovna Most 

7. červenec 

Z důvodu nařízeného čerpání volna, bude v sobotu 7. července 
2018 provoz Městské knihovny Most pro veřejnost uzavřen.

Výpůjční lhůta se o tento den automaticky prodlužuje.

MOST - Fotosoutěž „Vyfoť, co 
máš v Mostě nejraději!“, kterou 
vyhlásilo město Most, má  vítěze. 

Jednoho vybrala porota, dru-
hého určili lidé svými „lajky“ na 
Facebooku. Odbornou porotu 
nejvíce zaujal pohled na východ 
slunce s vtelenským kostelem 

autora Josefa Tumy. Facebookoví 
fanoušci přidělili nejvíc „lajků“ 
snímku psa na louce s Hněvínem 
v povzdálí od Romana Lachma-
na. Fotografické soutěže se zú-
častnilo padesát fotografů, kteří 
zaslali téměř dvě stě snímků.                             

      (nov)

Fotosoutěž má vítěze

Pes u Hněvína Romana Lachmana Východ slunce Josefa Tumy
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O tázka pro  primátora Mostu Jana Paparegu

S  lovo náměstkyně

Jan Paparega

Pozemek na Klínech
Adolf Sigmund se dotazoval na 

prodej pozemku na Klínech. „Nechá-
pu důvod, proč rada  výsledek týkají-
cí se prodeje pozemku stáhla z projed-
návání, přestože měsíc předtím jej do-
poručila komisi. Bylo zde více zájemců 
a zvítězila nejvyšší nabídka. Zde bylo 
vše řádně podle pravidel splněno, na-
opak cena obvyklá byla stanovena na 
90 korun za metr čtverečný a ta byla 
nabídkou překročena o 35 korun. Má-
me-li se chovat s péčí řádného hospo-
dáře, tak nerozumím argumentu, že se 

zdálo, že nabídka nebyla nejvýhodnější a mohlo město dostat víc. Kde 
berete tyto domněnky?“ žádal zastupitel odpověď, proč byl prodej ví-
tězi stornován. „Připadá mi, že tento pozemek byl pro někoho připra-
ven, protože byl vykácen. A to ještě před vyhlášením prodeje, což je ve-
lice velice podezřelé.“ 

Otevřete okýnka! 
Luboš Pitín interpeloval ředite-

le Dopravního podniku měst Mostu 
a Litvínova s dotazem, zda umějí řidi-
či dopravního podniku otevřít v auto-
busech všechna, a to i střešní okna… 
„Předpokládám, že ano. Potom výtka 
- proč to nedělají, proč jsou autobusy 
neustále ubedněny? Uvnitř je při tep-
lotách, které jsou teď, 54 stupňů. Okna 
jsou přitom všechna zavřená. Je jasné, 
že nemůžete mít zapnutou klimatiza-
ci, když se neustále otevírají a zavíra-
jí dveře, ale takto se tam jezdit nedá,“ 

apeloval Luboš Pitín.  Na jeho dotaz reagoval ředitel dopravního 
podniku Daniel Dunovský vzápětí: „Určitě umějí otevřít všechna ok-
na. Je to ale první podnět tohoto typu, určitě ho prověřím.“  

Štěnice, dveře a taxikáři  

Na ředitele městských společností se obrátila se stížnostmi od 
obyvatel města opoziční zastupitelka Blanka Nešporová. „Navští-

vila jsem pečovatelský dům v uli-
ci U Parku, kde si lidé stěžovali, že 
jsou zde byty plné štěnic, a když to 
nájemníci oznámí Mostecké bytové, 
nic se neděje. Stejně jako fakt, že tu 
mají v jednom z domů těžké vstup-
ní dveře a chtěli zjednat nápravu. Já 
sama bych s nimi měla problém, na-
tož lidé se dvěma holemi…“ zasy-
pala kritikou šéfy městských ak-
ciovek. Poslední její podnět se tý-
kal hluku a nepořádku na jednom 
zdejším veřejném parkovišti. „Tady 

se podle občanů večer co večer scházejí taxikáři a lidi mají dojem, 
že se zde distribuují drogy a je tam velký kravál. Proč tam městská 
policie jednou dvakrát za noc nezajede, i kdyby jen jako preven-
tivní opatření?“ ptala se. Primátor Jan Paparega odpověděl, že 
v posledním  případě se musejí občané obrátit na státní policii.  

Spekulace s byty?

Senátorka a zastupitelka Alena Dernerová tlumočila postřeh 
jednoho z Mostečanů ohledně spe-
kulace s byty. „Dotyčný bydlí v by-
tě, který patří Krušnohoru. Bydlel 
tu s maminkou, která zemřela. Byt 
ještě nebyl odkoupen a bylo mu ře-
čeno, že když jej neodkoupí, bude 
nabídnut třetí osobě a to i s dotyč-
ným nájemníkem. Lehce se tak mů-
že stát, že může nový majitel zvýšit 
nájemné bytu, nebo stávajícímu ná-
jemníkovi nabídne jako náhradu ji-
ný byt v jiné lokalitě… Nevím, jest-
li to je pravda. Pokud by to tak by-
lo, tak by se do bytů dostávaly osoby, 

které tam být nemají, a může se tímto způsobem s byty šmelit,“ 
chtěla vědět, zda může k takové situaci dojít, senátorka Derne-
rová. Na její příspěvek reagoval zastupitel za SMM Luboš Pitín 
s tím, že v tomto jí město nepomůže, že je potřeba se vždy obra-
cet na majitele bytu, tedy na Krušnohor, v případě jiného vlast-
níka pak na něj.                                                                

 (sol)

Diskuse a interpelace zastupitelů

Primátor Jan Paparega, ale 
i další zastupitelé poděkova-
li městským strážníkům i stát-
ním policistům za jejich dob-
rou a nepostradatelnou práci, 
kterou v Mostě odvádějí i přes 
ztížené podmínky. Zastupitel za 
SMM Miroslav Fencl například 
pochválil státní policisty, proto-
že dosáhli lepší výsledky v po-
čtu objasněných trestných či-
nů a přestupků. Jeho výtky se 
ale dotkly činnosti městských 
strážníků. „Městská policie se 
má zaměřovat na pořádek a klid 
na území města, ale vidíme, 

že počet těchto přestupků kle-
sl oproti loňsku. Máme stále vel-
ký podíl na dopravních přestup-
cích. Městská policie by se měla 
držet kréda, že bude dozorovat 
pořádek a klid ve městě a nebu-
de zbytečně vystávat u Lidlu a li-
di napadat, když si občas špat-
ně zaparkují…“ apeloval zastu-
pitel Fencl. 

Kritizoval také náplň činnos-
ti policejních preventistů. Podle 
zastupitele se preventisté stá-
vají součástí vysedávacích part 
v parcích a problémových loka-
litách, kde platí protivysedáva-

cí vyhláška. „Osobně jsem takto 
preventisty viděl. Je tedy otázka, 
jestli jsou přínosem a nejsou to 
zbytečně vyhozené peníze, i když 
nejsou z rozpočtu města. Mys-
lím, že asistenti by měli fungo-
vat trošku jinak,“ řekl  Miroslav 
Fencl.

Na kritiku reagoval ředitel 
Městské policie v Mostě. „Pře-
stupky ve veřejném pořádku nám 
opravdu výrazně klesly. Tím dů-
vodem je změna zákona o pře-
stupcích, která loni došla razant-
ní změny. Jde o to, že vypadl 
správní trest tzv. domluvy a na-
hradilo jej napomenutí, tedy, že 
nemůžeme lidi řešit domluvou, 
ale musíme vypsat blokovou po-
kutu… Přibylo tedy případů vy-
řešených pokutou. Přestupků je 

tedy více, nikoliv méně. Klesly 
jen přestupky řešené domluvou,“ 
vysvětlil mu ředitel Jaroslav Hr-
vol a na obranu preventistů do-
dal: „Možná jsou součástí něja-
kých skupin, které se pohybují ve 
vyloučených lokalitách, ale právě 
proto, že s nimi řeší jejich problé-
my a baví se s nimi o tom, jak se 
chovat a podobně.“  Do diskuse 
se zapojil i zastupitel Jan Schi-
ller za ANO. „To je sice hezké, že 
jsme změnili legislativu, ale zkus-
te se projít kolem Centralu a ze-
ptat se lidí, jestli jsou spokojení. 
To, že se změnil termín z domlu-
vy na jiný přestupek, tím to není. 
Preventisté nejsou od toho, aby 
si povídali a seděli, ale mají mít 
úplně jinou náplň,“ připomněl 
zastupitel.                              (sol)

Zastupitelé až na výjimky chválili práci policistů  
MOST – Zastupitelé se pozastavili nad  zprávami o činnosti Městské 
policie Most a Policie ČR za rok 2017. S činností policie byla většina 
zastupitelů spokojená a strážníci i státní policisté vesměs sklidili po-
děkování. Objevily se ale i výtky, a to na činnost  preventistů.    

Na posledním zasedá-
ní městského zastupitelstva 
schválili mostečtí zastupite-
lé smlouvy o zapojení měst-
ské hromadné dopravy města 
Mostu do integrovaného do-
pravního systému Ústeckého 
kraje. Co konkrétně to bude 
pro obyvatele Mostu zname-
nat? 

Dopravní podnik měst Mos-
tu a Litvínova bude na všech 
svých linkách uznávat papí-
rové jízdní doklady vydávané 
dopravci integrované dopravy 
Ústeckého kraje v souladu s je-
jich časovou a územní platnos-
tí. Integrace je zatím částečná 
a jednostranná, což znamená, 
že v městské hromadné dopra-
vě v Mostě a v Litvínově bu-
dou platit jen papírové jízden-
ky vydané dopravci Dopra-
vy Ústeckého kraje. Týká se to 
jednotlivých i časových, vždy 

ale pouze papírových jízde-
nek. Jízdenky vydané Doprav-
ním podnikem měst Mostu 
a Litvínova budou platit pou-
ze pro městskou hromadnou 
právě v těchto městech. Elek-
tronických jízdenek se inte-
grace z důvodu nekompatibi-
lity odbavovacích systémů za-
tím netýká. Integrace je tedy 
zatím jednostranná a částečná, 
ale podařil se nám nastartovat 
proces, v němž budeme dále 
pokračovat.  

Další příjemnou změnou 
budou slevy většiny časových 
jízdenek a zjednodušení struk-
tury jízdenek. V městské hro-
madné dopravě na Mostecku 
zůstanou zachována tři tarif-
ní pásma, dojde ale ke zjedno-
dušení struktury jednotlivých 
jízdenek, místo pěti budou tři 
kategorie základního jízdné-
ho. Jednopásmová přestupní 
jízdenka bude mít platnost 45 

minut a stát bude při zakou-
pení u řidiče nebo v automatu 
17 Kč, dvoupásmová přestupní 
s platností 60 minut bude stát 
21 Kč a třípásmovou přestup-
ní s platností 90 minut poří-
dí cestující za 24 Kč. Při platbě 
základního jednotlivého jízd-
ného čipovou kartou zůstá-
vá ponecháno cenové zvýhod-
nění 4 Kč. Úpravy se dotknou 
i časových kuponů – 8den-
ní časová platnost bude na-
hrazena 7denní, vyjmuta bude 
180denní časová platnost jízd-
ného a dojde ke snížení cen 
časového jízdného. Zavedeno 
bude 7-, 90- a 365denní zlev-
něné časové jízdné a sníženy 
budou ceny 30denního zlevně-
ného časového jízdného. 

Zásadní a pozitivní zprávou 
je také skutečnost, že se nám 
podařilo vyjednat, že Ústec-
ký kraj zapojí tramvajovou do-
pravu do systému příměstské 

dopravy, poskytne tedy na je-
jí zajištění finanční prostřed-
ky. Jednání s vedením kraje 
bylo korektní a patří jim náš 
dík. Jsem rád, že se nám spolu 
Litvínovem podařilo s krajem 
vyjednat to, co bývalé vedení 
obou měst nebylo schopno. 

Plat:
20 000 - 25 000 Kč/měsíc

Pracovní poměr: 
práce na plný úvazek

Vzdělání: 
středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Jazyky: 
angličtina (pokročilá) nebo němčina (pokročilá)

Benefity: 
bonusy/prémie, provize z prodeje, vzdělávací kurzy, školení, 
závodní stravování, občerstvení na pracovišti, příspěvek na 

sport/kulturu/volný čas

Vhodné i pro: 
osoby bez praxe

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED

Své životopisy posílejte na adresu hotel@hotel-cascade.cz. 
Více informací na telefonním čísle 773 689 056

HLEDÁ

RECEPČNÍ

Milí rodiče,
vaše děti právě 

dostaly vysvědčení 
a s napětím očeká-
vají, jak jejich hod-
nocení přijmete. Ně-
kdo se těší, jiný má 
možná malé obavy. 
Pochvalte své děti za 
jedničky, ale samo-
zřejmě nejen za ně. 
Ne vždy je totiž po-
třeba získat za ka-
ždou cenu, jak se říká, „samé“. 
A především nezapomeňte, že 
závěrečný účet vašich dítek na 
konci školního roku je tak tro-
chu i vaší vizitkou.

Každý jsme jiný a také na-
še děti jsou rovněž rozdílné. Je-
den skvěle počítá a druhý třeba 
krásně maluje. V každém z nich 
se skrývá odlišný talent. Neber-
me na lehkou váhu předmě-

ty jako výtvarná vý-
chova nebo počíta-
če. Každý máme na-
dání na něco jiného 
a tak prosím, rodi-
čové, najděte si na 
svém dítku pozitiv-
ní stránky a zkuste 
přivřít oko nad ně-
jakým drobným ne-
úspěchem. Pochval-
te své dítě za jednič-
ku z počítačů, pro-

tože vězte, že s počítačem přijde 
v praktickém životě do styku čas-
těji než například s kvadratickou 
nerovnicí. 

Vážení žáci, studenti, rodiče 
a učitelé, přeji vám krásné prázd-
niny a v září se na vás těším při 
některých z našich setkání.

Markéta Stará,
náměstkyně primátora

statutárního města Mostu

Stavební bytové družstvo 
Krušnohor privatizovalo byty 
v Mostě od roku 1997 do roku 
2010. Pravidla privatizace jas-
ně ukládala, že se byty měly pře-
vést do osobního vlastnictví. To 
se nám sice moc nelíbilo, pro-
tože bydlení v družstevních by-
tech je legislativně jednodušší 
než v bytech ve vlastnictví, ale 
pravidla jsme dodrželi. Nájem-
níci zaplatili přesně částku, kte-
rá na ně byla rozpočítána na m2 
z ceny domu, kterou vypočíta-
la Mostecká bytová (Krušnohor 
tedy nevydělal ani korunu), plus 
zaplatili jednotnou cenu za úko-
ny potřebné pro převody bytů 
do vlastnictví (kancelářím, které 
převody realizovaly – Krušno-
hor tedy opět nevydělal ani ko-
runu). Všem bydlícím bylo sdě-
leno, že si byty dříve nebo poz-
ději musejí odkoupit a družstvo 
garantovalo, že po dobu dvou 
let to bude za stejnou cenu a za 
stejných podmínek. Ne každý si 
však byt odkoupil. V současnos-
ti eviduje družstvo cca 150 by-
tů, které jsou roztroušeny v de-
sítkách společenství vlastníků 
jednotek. Protože agendu týka-
jící se těchto bytů musí druž-
stvo zpracovávat „ručně“, roz-
hodlo, že byty naposledy nabíd-
ne nájemníkům v nich bydlícím 
a pokud toho nevyužijí, nabíd-
ne družstvo byty na volném tr-

hu. Není mi moc jasné, proč ně-
kdo hovoří o spekulaci s byty. 
Nájemníci měli od 8 do 21 let na 
to, aby si našetřili na byt a od-
koupili jej. Pokud možnosti od-
kupu nevyužijí ani dnes, proda-
jí se byty jiným zájemcům. Ná-
jemníkům přechází nájem bytu 
na nového vlastníka a ten si s ni-
mi sjedná jeho podmínky. Jed-
noduše řečeno, vlastníkem ne-
bude Krušnohor, ale někdo no-
vý a oni dále zůstávají nájemní-
kem. Nevím, o jaké šmelině je 
tedy řeč?  

František Ryba, 
ředitel SBD Krušnohor.

Odpověď předsedy SBD Krušnohor Františka Ryby 
na dotaz zastupitelky města Mostu Aleny Dernerové

František Ryba



 „Jsem rád, že se rekonstrukce 
pavilonu plicního oddělení tady 
v Mostě podařila. Každá nemoc-
nice Krajské zdravotní má pra-
coviště, které je takovou výklad-
ní skříní, kterou se může chlubit. 

Byl bych rád, kdyby to v mostec-
ké nemocnici bylo právě plicní od-
dělení. Děkuji všem, kteří se na je-
ho kvalitním fungování podíle-
jí, paní primářce, zdravotnickým 
i nezdravotnickým pracovníkům, 

a přeji vám do budoucna vše dob-
ré,“ uvedl při slavnostním ote-
vření předseda představenstva 
Krajské zdravotní Jiří Novák. 

Plicní pavilon doznal díky re-
konstrukci značné změny. Inves-
tice s sebou přináší nejen pěk-
ný vzhled budovy, ale především 
i provozní úspory a komfort. 
Rekonstrukce nemocnice při-
tom probíhala za plného provo-

zu. Proto sklidil velké poděková-
ní i zdejší personál za trpělivost, 
s jakou stavbu snášeli. „Došlo tu 
k výraznému zlepšení komfor-
tu pro pacienty během jejich po-
bytu v nemocnici. Pevně věříme, 
že tato investice povede k navýše-
ní spokojenosti nejen naší klien-
tely, ale i stávajícího personálu,“ 
uvedla primářka plicního oddě-
lení Hana Mrázková.             (sol)

zpravodajství29. června 20184

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

PONDěLÍ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 25 Kč
150 g Vepřová krkovice na víně se slaninou a žampiony,  
 šťouchaný brambor 95 Kč
150 g Hovězí maso a česneku, špenát, bramborový knedlík 98 Kč
150 g Uzené maso, čočka na kyselo, sázené vejce, kyselá okurka 90 Kč

ÚTERÝ
Gulášová  30 Kč
150 g Vepřové závitky s fazolovými lusky na žampionech, dušená rýže 98 Kč
150 g Kuřecí špíz s cibulí, slaninou a paprikou, smažený brambor,  
 zelný salát 95 Kč
350 g Fusilli s kuřecím masem a brokolicí v bešamelové omáčce,  
 parmazán 90 Kč

STŘEDA
Frankfurtská s párkem 30 Kč
150 g Hovězí maso po burgundsku, bylinkové knedlíky 98 Kč
150 g  Vepřový řízek, bramborová kaše, okurkový salát 95 Kč
350 g Penne all‘amatriciana 90 Kč

ČTVRTEK
Státní svátek

PÁTEK
Státní svátek

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
2. – 6. 7. 2018

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.

MOST - Ještě letos by se mosteč-
tí senioři mohli dočkat podpory, 
která by umožnila rychlé tísňo-
vé volání v případě, že by u nich 
došlo k náhlé tísňové situaci.

 „Tato pomoc by se měla týkat 
zejména seniorů, kteří v tomto 
roce dosáhnou věku 90 a více let, 
žijí ve svém přirozeném prostře-
dí a jejich zdravotní stav vyža-
duje větší míru podpory,“ uved-
la náměstkyně primátora Mostu 

Markéta Stará. Zájemci o zařa-
zení na seznam lidí, kteří splňují 
výše uvedená kritéria, a bylo by 
jim možné touto formou pomo-
ci, se mohou osobně či prostřed-
nictvím svých rodinných pří-
slušníků hlásit u Hany Bělecké 
z odboru sociálních věcí mos-
teckého magistrátu (kancelář č. 
231, hana.belecka@mesto-most.
cz, 476 448 372.                   (nov)

Rychlá podpora pro seniory

Nemocnice otevřela Plicní pavilon E

Rekonstrukce budovy si vyžádala téměř čtrnáct milionů korun. Investici 
podpořil Ústecký kraj. Zábradlí před budovou si pak vyžádalo prostředky ve 
výši zhruba sto padesáti tisíc korun.

Kurz sebeobrany vedou zku-
šení instruktoři sebeobra-
ny, strážníci Miroslav Pokor-
ný a Miroslav Větrovec. Kur-
zy pořádají už několikátým ro-
kem a vždy je o ně velký zájem. 
„Počet násilných činů i agresivi-
ta násilníků roste, a proto je dob-
ré, aby ženy věděly, jak se bránit 
a jak se v různých situacích za-
chovat. Smyslem není někoho fy-
zicky přemoci, ale umět si pora-
dit a zachovat čistou hlavu. Kur-
zy jsou určené nejen těm ženám, 
které se již s útočníkem setkaly 
nebo byly svědky přepadení, pří-
padně násilného trestného činu, 
ale i těm, které nechtějí nechat 

nic náhodě.  Ženy se pod naším 
vedením naučí, jak  zareagovat 
a jak se z takové situace dostat,“ 
vysvětlují instruktoři. 

Kurz bude probíhat od 9. zá-
ří do 30. listopadu, vždy v nedě-
li a v pátek od 19 do 21 hodin 
v sídle Střední školy diplomacie 
a veřejné správy Most (bývalá 2. 
ZŠ, ulice A. Jiráska). Strážníci 
také připravují speciální kurzy 
pro učitele základních a střed-
ních škol, zaměstnance státních 
úřadů, městských společností 
a charity. V případě zájmu volej-
te na tel. číslo 604 581 890 (Mi-
roslav Větrovec) nebo 732 640 
431 (Miroslav Pokorný).    (nov)

Strážníci pořádají kurz sebeobrany pro ženy
MOST – Městská policie Most pořádá další kurz sebeobrany pro 
ženy. Na kurzy, které začínají v září, se můžete hlásit už nyní.

    Bydlení si zaplatí z jiných 
dávek, například z rodičov-
ských příspěvků apod. Na dru-
hé straně musíme myslet na li-
di, na které se toto opatření také 
vztahuje a nezaslouží si to. Jsou 
to zejména senioři nebo mat-
ky s dětmi. Je totiž spousta se-
niorů, kteří se přestěhují, hledají 
si například menší byt, přijdou 
o družku nebo o druha, a pak se 
přestěhují třeba i v rámci jedno-
ho domu či bloku a tím pádem 

se na ně už toto opatření vzta-
huje také. 

Alena Dernerová 
(zastupitelka Sč.cz, 
senátorka)

Často narážím v Senátu na to, 
že lidé v Praze nechápou, v čem 
tady žijeme, protože tam tako-
vé problémy nemají, a proto ta-
ké sepsali ústavní stížnost. Mají 
za to, že se k těmto lidem chová-
me divně a mají nás za herode-
sy. Měli by se ale přijít podívat, 
jak to tu vypadá a v čem žije-
me. Jsou zcela vytrženi z reality. 
Pravda je i ta, že pro některé li-
di tyto doplatky opravdu nemají 
žádnou váhu, mluvím z osobní 
zkušenosti. Do domů se stěhují 
další a další lidé, ti mají i něko-
lik dětí a bydlení si doplatí zase 
z jiných dávek. Opatření je jen 
taková berlička. Alespoň ji ale 
máme. 

Jan Schiller 
(zastupitel za ANO, 
poslanec PČR)   

Ve sněmovně se opatření 
obecné povahy, stejně jako pro-
tivysedávací vyhláška vůbec ne-
řeší. Dávek a příplatků je pat-
náct  a nikdo pořádně neví, jak 

a o co žádat. Byl tu návrh sní-
žit jeden z doplatků z osmdesá-
ti procent na šedesát, byla kvů-
li tomu svolána i mimořádná 
schůze, ale protože je před vol-
bami, tak se celá věc shodila se 
stolu. Majitelé nemovitostí jsou 
z Prahy, proč by si měli nechat 
snižovat zisk.

Memorandum, které měs-
to Most podepsalo a spojilo se 
tak s ostatními městy, je správ-
ný krok. Ale opatřením obecné 
povahy nic nevyřešíme. Ti lidé, 
co tyto dávky pobírají, mají exi-
stenční problém. Díky opatření 
se pak dostanou do dluhové pas-
ti. Zahýbalo by to i s cenou ne-
movitostí. Důležité je se spojit, 
vybudovat postupně nějaké no-
vé obecní byty a co je nejdůle-
žitější, sjednotit všechny doplat-
ky do jednoho, aby byly nastave-
né na výši průměrného, ale obec-
ního nájmu - nikoliv, že si někdo 
přirazí na nájmech sto procent. 
Rentiérům se nesmí vyplatit ta-
dy vlastnit byty, protože pak si 
rozmyslí, komu je pronajmou. 
V Praze už počítají s tím, že tady 
si levně koupí byt. Ví, že ho zničí, 
že do něj nedají ani korunu, ale 
peníze jim přijdou na účet. Ma-
jiteli jsou dokonce i politici, kte-

ří jsou v parlamentu a mají po re-
publice nakoupené byty - a těž-
ce na tom vydělávají. Pak je těž-
ké přesvědčit je, aby hlasovali pro 
jakýkoliv takový návrh změny 
zákona. Ten ještě nikdo pořád-
ně neviděl, a už se ozývají hlasy 
proti. My se budeme i se zástupci 
ostatních politických stran sna-
žit prosadit maximum. Budeme 
obcházet jednotlivé poslanecké 
kluby a přesvědčovat je, protože 
spoléhat se na ministry, kteří se 
neustále mění, nemůžeme. 

Jan Paparega 
(primátor Sč.cz)

Jsem rád, že jsme zajedno. Je 
vidět, že to chce skutečně systé-
movou změnu a ne tuto věc ře-
šit „kočkopsy“, které tady máme. 

Jiří Nedvěd 
(zastupitel Sč.cz)

Opatření obecné povahy to 
možná úplně nevyřeší. Co se tý-
če jeho rozšíření do celého měs-
ta, je to podle mne neústavní. Se-
nioři, ale i studenti, matky sa-
moživitelky… by mohli mít vel-
ký problém. Nepodepíšu se pod 
to, že se v rámci města nebudou 
moci přestěhovat.                   

Vlasta ŠOLtySOVá

Drama s doplatky pokračuje: 
„Kočkopes, herodesové a Praha mimo realitu“

MOST – V mostecké nemocnici se otevřel plicní pavilon E. Od původ-
ního je k nepoznání. Zrekonstruovaná budova má nová plastová 
okna, střechu, objekt se zateplil, instalovalo se nové zábradlí před 
budovou a pavilon se také kompletně vymaloval.

Ê

Změna pavilonu plicního oddělení je patrná na první pohled už zdálky. Na otevření je nejen vedení Krajské zdravotní pyšné.

Ženy se budou učit bránit záškodníkům s instruktory Městské policie 
Most Miroslavem Pokorným (vlevo) a Miroslavem Větrovcem.



Jako táta

Otec jejího syna Adama byl grá-
zl a kriminálník. Chodila s ním, 
když jí bylo sedmnáct let. Tenkrát 
jí drsňák, který si od nikoho nene-
chal nic líbit a všechny spory řešil 
pěstí, nadmíru imponoval. Chodi-
li spolu jen krátce. Ona za ním ve 
své naivitě sedmnáctileté dívenky 
běhala, on si s ní užíval jen něko-
lik nocí, ale pak ji ne-
chal být. Když zjisti-
la, že je těhotná, my-
slela si, že Johnnyho, 
jak si její Honza ne-
chal od každého ří-
kat, přesvědčí. Chtěla 
mu dítě porodit a žít 
s ním po zbytek živo-
ta. Johnny se jí ale vy-
smál, a když byla pří-
liš dotěrná, tak ji zbil. 
Bála se tenkrát při-
znat rodičům, že če-
ká dítě s tím grázlem, 
kterého jí oba zakazovali. A tak, 
když konečně matka poznala, že 
je dítě na cestě, bylo na potrat pří-
liš pozdě. Malý Honzík se narodil, 
když ještě chodila na střední ško-
lu. Rodiče se o jejího syna stara-
li, zatímco ona studovala. Hned 
po škole jí ale Honzíka předávali. 
Nemohla nikam se spolužáky, ne-
mohla si najít nového kluka, ne-
mohla se bavit. Její svět se točil ko-
lem dítěte. Johnny zatím s partou 
kluků vykrádal pumpy. Při jedné 
akci se něco pokazilo a on postře-
lil pumpaře. Celou partičku chy-
tili ještě ten den. Pumpař přežil 
a Johnny si šel na několik let sed-
nout do kriminálu. Malý Honzík 
zatím rostl a začal se ptát na tá-
tu. Vyprávěla mu historky o sta-
tečném silném chlapovi, kterému 
jeho nepřátelé nepřáli, a tak mu-
sel odejít a schovávat se před ni-
mi. Jednou se k nim ale vrátí. Hon-
zík rostl a stále více se podobal své-
mu otci. Když bylo klukovi třináct 
let, dávno už se na tátu neptal. Vy-
padal stejně jako on, jak si ho pa-
matovala ze svého mládí. A také se 
stejně choval. Neustále řešila ně-
jaké jeho výtržnosti, rvačky a dal-
ší problémy. Byla z kluka unavená. 
Neposlouchal ji, dělal si, co chtěl. 
Tahal se po večerech s partou star-
ších kluků. Podezírala ho, že kou-
ří marihuanu. Občas z něj cítila al-
kohol. Bála se, že dopadne jako je-
ho táta. O tom dávno nic nevěděla. 
Když ho pustili z kriminálu, zmi-
zel někde v zahraničí. Nechtěla se 
mu připomínat, byla ráda, že si jí 
a kluka nevšímá. Sice se s Honzí-
kem protloukala, jak jen to šlo, vě-
děla ale, že by z Johnnyho stejně 
žádné alimenty nevyrazila. Bylo 
lepší, že je nekontaktoval. Jedno-
ho dne šla do práce a před domem 
stál Johnny. Vypadal stejně jako 
tenkrát. Stejně štíhlá postava, opá-
lený, ledabyle rozcuchané blond 
vlasy, v očích lehce výsměšný po-
hled, opíral se o zeď domu v uvol-
něném postoji, o kterém věděla, 
že klame. Kolikrát ho viděla, jak 
se během sekundy jeho uvolněný 
postoj změnil v napjatou ocelovou 
pružinu chvíli před tím, než vy-
střelila jeho pěst. Byl to její John-
ny. Jen v obličeji kolem očí mu při-
bylo pár vrásek. Cítila v podbřiš-
ku chvění a stáhlo se jí hrdlo. By-
lo to téměř čtrnáct let, co ho viděla 
naposledy, a ještě stále ho milova-
la. Natáhl k ní ruku, chytil ji za kr-
kem a přitáhl k sobě. Dlouze ji po-
líbil, jako by se viděli včera. Přivře-
la oči a nechala od sebe odplynout 
těch čtrnáct let. Zase jí bylo sedm-
náct a měla nejkrásnějšího kluka 
z okolí. Pak se Johnny zeptal na sy-
na. To ji vrátilo zpět na zem. Uvě-
domila si, že nemůže toho gaunera 
pustit k sobě do života. To nemů-
že Honzíkovi udělat. Vzpomněla 
si na všechny rány, které od John-
nyho během krátké chvíle, co byli 
spolu, utržila. Vzpomněla si na na-
kládačku, kterou jí dal, když chtěla, 

aby jejich synovi dělal tátu. Honzík 
má problémů dost i bez svého táty. 
Odtáhla se od Johnnyho. Nadech-
la se, aby sebrala odvahu. Pak mu 
řekla, ať už se jí nikdy nedotýká. 
Nestaral se o ně celé ty roky, nemá 
na ni ani na kluka nárok. Chtěla, 

aby odešel. Johnny to 
ale viděl jinak. Pláno-
val se na čas nastěho-
vat k ní domů. Když 
ho odmítla, surově jí 
stiskl ruku a napřá-
hl na ni pěst. Pak ja-
koby si uvědomil, kde 
je, ji pustil. Jen řekl, 
že to nekončí. A byl 
pryč. Ten den nestá-
la v práci za nic. Stále 
jen myslela na John-
nyho. Bála se, co udě-
lá, a bála se, jestli mu 

ona dokáže vzdorovat. Večer čeka-
la na Honzíka marně. Byla zvyklá, 
že jí nebral telefon a často se vracel 
domů až v noci. Ten den byla ale 
víc nervózní než jindy. Když se ob-
jevil, vedl s sebou Johnnyho. Ne-
chtěla muže pustit do bytu, ten se jí 
ale neptal. Odstrčil ji a vešel. Hon-
zík ho pozval dál. Johnny se na ni 
ani nepodíval, rozvalil se na gauči, 
Honza mu přinesl pivo. Protesto-
vala, nakonec řekla, že zavolá po-
licii. Nechá ho z bytu vykázat, ne-
má tam co dělat. Honza na ni za-
čal křičet. Je to jeho táta a chce být 
s ním. Může se od něj hodně na-
učit. Ona mu o něm lhala. Neřek-
la mu, že byl ve vězení. Vymýšle-
la si. Šokovaně poslouchala svého 
synka. Chtěla ho uchránit od to-
ho, aby se mu děti smály, že je je-
ho táta kriminálník, on jí to má ale 
za zlé. Už toho měla všeho dost. 
Práskla za sebou dveřmi a zastavi-
la se až na ulici. Tam zvedla telefon 
a zavolala na policii. Hlídka přije-
la během chvíle. Johnnyho z jejich 
bytu vypakovali a Honza se zavřel 
do svého pokoje. Přemýšlela, co 
bude dělat dál. Bála se Johnnyho 
a bála se o Honzu. S jeho povahou 
na něj mohl mít jeho otec strašný 
vliv. V noci ji probudil hluk. Vylez-
la z postele. V chodbě stál Johnny. 
Na první pohled bylo jasné, že pil. 
Takhle si ho pamatovala. Ten zlý 
nepříčetný pohled, který měl vždy, 
když se napil a pak někoho zbil. 
Dveře byly vyražené. Johnny se jí 
vysmíval. Přišel si pro svého syna. 
Ona mu nemůže bránit, aby byl 
s ním. Všechno ho naučí. Jak krást, 
aby ho u toho nikdo nechytil. Na-
učí ho prodávat drogy, aby se měl 
dobře. Ona může být s nimi, jest-
li bude poslušná, ale jinak si kluka 
bere sám. Honza je už dost starý, 
aby se mohl rozhodnout. A on si 
byl jistý, že bude chtít jeho. Chla-
pa, který mu ukáže, o čem je ži-
vot. Věděla, že má pravdu. S Hon-
zíkem si nikdy moc nerozumě-
la, neposlouchal ji, nezvládala ho. 
Byl celý táta. Když teď nic neudě-
lá, Johnny ho odvede a kluk skon-
čí jednou v kriminále. Postavila se 
Johnnymu do cesty. Chtěla mu za-
bránit, aby vešel dál do bytu. Řek-
la, že zavolá policii, řekne, že ji 
přepadl a nechá ho znovu zavřít. 
Johnny se do ní pustil pěstí stejně 
surově jako dřív. Povalil ji na zem, 
bez slitování do ní kopal a mlátil ji. 
Před očima se jí zatmělo. Cítila, že 
brzy ztratí vědomí. Najednou by-
lo po všem. Další rány už nedopa-
daly. Johnny ležel na zemi vedle ní 
a ze zad mu trčel nůž, který ještě 
před chvílí ležel na kuchyňské lin-
ce. Oči se jí zalévaly krví, přesto 
viděla svého syna, jak si k ní kle-
ká, bere do ruky telefon a volá zá-
chranku. Choval její hlavu v klíně, 
hladil ji a opakoval, že jí nenechá 
ubližovat, dokud nepřijela pomoc. 
Bylo mu třináct a ona věděla, že je 
víc chlap, než kdy byl jeho táta.                              

(pur)
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MOST – Ve sportovní hale začíná 
pravidelná prázdninová odstáv-
ka provozu. Během ní se dokončí 
práce na kompletně zrekonstru-
ované palubovce ve velké hale. 
Tímto to ale nekončí.  Plánují 
se tu i další opravy a vylepšení. 
Návštěvníci se mohou těšit na-
příklad na nové posilovací stro-
je. Ty pořídí Sportovní hala díky 
finančnímu daru od těžařů.   

I letos se sportovní hala 
v  Mostě uzavře pro sportovce 
i veřejnost. „Jako každý rok plá-
nujeme uzavírku sportovní ha-
ly, která potrvá již od tohoto týd-
ne až do konce července. Chceme 
především dokončit rekonstrukci 
podlahy ve velké hale. Bez toho-
to zásahu by totiž docházelo k je-
jímu poškozování, a to zejména 
působením vody při jejím čiště-
ní,“ uvedl ředitel Sportovní haly 
Most Petr Formánek. Komplex-
ní oprava palubovky si vyžádá 
několik stovek tisíc korun. Pod-
laha se musí od základu vybrou-
sit, zatmelit nerovnosti a vymě-

nit  poškozené části, přelako-
vat a nakonec i nově nalajnovat. 
„Uzavírku jsme využili i k tomu, 
že jsme nechali upravit vstupy di-
váků na plochu. Částečně se od-
stranila ochranná zeď pod se-
dadly. Byla totiž nedomyšlená, 
příliš vysoká pro překračování 
a chyběly tu vstupy na hrací plo-
chu. Docházelo tak často k pá-
dům i zraněním u návštěvníků 
haly. Teď už bude při pořádání 
koncertů a jiných kulturních ak-
cí vstup pro diváky na koncertní 
plochu příjemnější a především 
bez karambolů,“ podotkl dále 
ředitel sportovní haly. Součástí 
letošních oprav v hale bude i vý-
měna ochranné sítě ve velké ha-
le za modernější. Ta bude v čer-

né barvě a bude vyhovovat sou-
časným mezinárodním stan-
dardům a požadavkům jak pro 
televizní přenosy tak i z hledis-
ka požární bezpečnosti, síť bu-
de totiž nehořlavá. „Stávající síť 
bude využita na jiných sportovi-
štích naší správy,“ doplnil Petr 
Formánek.  

O něco atraktivnější bude 
také pro sportovce, ale i okol-
ní veřejnost využití zdejší posi-
lovny. Sportovka sem chce totiž 
pořídit další moderní posilova-
cí stroje. Mělo by se jednat o je-
den cyklotrenažér a dva orbi-
treky – což je revoluční fitness 
nářadí, které pomáhá spalo-
vat tuky, tvaruje svaly, aktivuje 
metabolismus a posiluje srdce. 

„Nové posilovací stroje pořídíme 
do naší posilovny, kterou mů-
že využívat hojně i veřejnost, dí-
ky těžařskému daru od Vršanské 
uhelné. Nějaké prostředky k  to-
mu přidáme a budeme mít ještě 
komfortnější vybavení,“ pochlu-
bil se ředitel. 

Jako poslední čeká halu i ma-
lování. Novou omítkou se opat-
ří chodby a šatny sportovců, tak 
aby vše bylo připraveno na no-
vou sezonu, která začíná už za-
čátkem srpna. 

V  loňském a předloňském 
roce se v hale uskutečnily i jiné 
zásadní rekonstrukční práce. Ty 
se týkaly nové kanalizace a pa-
lubovky na malé hale.

(sol)

Sportovní halu rozsvítí nová 
palubovka, vybaví se i posilovna

MOST - Druhý ročník závodu 
historických vozů The Most 
Historic Grand Prix, který 
hostil tento víkend mostec-
ký autodrom, se opět vydařil. 
Vzhledem ke kladnému ohlasu 
jezdců i doprovodných týmů 
a pozitivním reakcím diváků se 
dá předpokládat, že se podaří 
přilákat souboje nestárnou-
cích plechových krasavců na 
sever Čech i do třetice. 

„Znovu se nám potvrdilo, 
že nádherná historická auta, 
jimž o závodním víkendu po-
chopitelně vévodily monoposty  
Formule 1 zlaté éry sedmdesá-
tých a osmdesátých let minulé-
ho století, mají početnou a stá-
le rostoucí základnu fanouš-
ků a obdivovatelů. I když ter-
mínově naše akce kolidovala 
se stejně zaměřenými aktivita-
mi brněnského automotodro-
mu a také nedalekého okru-
hu v německém Sachsenrin-
gu, přesto si k nám našlo ces-
tu mnoho nadšenců. Chválou 
nešetřili ani promotéři a týmy. 
Jsme tomu velmi rádi a těšíme 
se na setkání příští rok,“ zhod-
notila úspěšný závodní víkend 
obchodní a marketingová ře-
ditelka společnosti AUTO-

DROM MOST Jana Svobodo-
vá.

Oba pětadvacetiminuto-
vé závody speciálů věhlasných 
značek opanoval s přehledem 
bílo-zelený vůz Williams Bri-
ta Nicka Padmora. Zatímco 
v sobotním závodě vyhrál způ-
sobem start-cíl, v nedělním si 
prvních osm z prvního závo-
du vyměnilo pozice na star-
tovním roštu. Padmore se tak 
musel propracovávat z osmé-
ho místa. I tak po řadě před-
jížděcích manévrů už ve tře-
tím kole pole jezdců vedl, prv-
ní místo si bez problémů udr-
žel až do cíle.

Podobně suverénně si po-
čínal i Ital Matteo Ferrer-aza 
s vozem Ligier, který skončil 
v obou závodech na stříbrné 
pozici. V sobotu doplnil tuto 
dvojici na stupních vítězů Brit 
Steve Hartley ve voze Arrows, 
který se o den později musel 
spokojit se šestým místem. Vý-
razně si naopak polepšil jeho 
krajan a obhájce loňského ti-
tulu Max Smith-Hilliard, který 
letos startuje ve speciálu Fitti-
paldi. V sobotu dojel osmý, 
v neděli se radoval z bronzové 
příčky na stupních vítězů. 

Divácky atraktivní podíva-
nou ale předvedli i jezdci dal-
ších sérií historických vozů. 
Svůj devadesátiminutový závod 
odjeli už v sobotu jezdci-gentle-
mani s vozy GT vyrobenými do 
roku 1966. V neděli si to v ost-
rých soubojích rozdali také ak-
téři mistrovství cestovních vo-
zů rovněž vyrobených do roku 
1966 a FIA šampionátu spor-
tovních vozů z 60. let. Nechyběl 
mezi nimi britský závodník Ste-
ve Soper, vítěz čtyřiadvacetiho-

dinovky v Nürburgringu a v bel-
gickém Spa v 80. a 90. letech. 
Byl dlouholetým továrním jezd-
cem BMW.  Za volantem Lotusu 
Elan z roku 1964 a o rok mladší-
ho Fordu Lotus Cortina se stří-
dal s Markem Martinem. 

Po jednom závodu v sobotu 
i v neděli měli na programu ta-
ké jezdci série HAIGO, jež zahr-
nuje formule i cestovní vozy bý-
valého Poháru míru a přátelství 
socialistických zemí, který se 
jezdil v 70. a 80. letech.   (nov)

Závody historických vozů v Mostě 
se opět těšily velké návštěvnosti

Prázdniny ve sportovní hale budou tentokrát ve znamení oprav a vylepšování. Nová podlaha je téměř hotová, 
její oprava stála několik set tisíc.

Historická noblesa nestárnoucích krasavců.

Toto je již minulost.

Petr Formánek



V roce 2015 uzavřelo město 
Litvínov memorandum o spo-
lupráci s odborem pro sociální 
začleňování Úřadu vlády ČR. 
Mezi dohodnutý rámec spo-
lupráce patří mimo jiné ta-
ké zpracování Strategického 
plánu sociálního začleňová-
ní. Bez tohoto dokumentu by 
nebylo možné čerpání finanč-
ní podpory ze strukturálních 
a investičních fondů v daném 
programovém období. „V prv-
ním období do letošního roku 
jsme díky memorandu o spo-

lupráci a strategickému doku-
mentu do Litvínova dostali 66 
miliónů korun. Pro město by-
lo určeno 13 miliónů 600 tisíc 
korun, zbytek pro neziskové or-
ganizace, které v Litvínově pů-

sobí v oblasti sociálních služeb,“ 
uvedla místostarostka města 
Erika Sedláčková. V součas-

né době má město připrave-
ný další strategický plán, kte-
rý je určen pro období 2019 až 
2021.  „Chceme udržet sociální 
služby v Janově, sociální pora-
denství, protidrogovou porad-
nu, finanční poradnu, prostup-
né bydlení. Chceme rozvíjet ko-
munitní práci. Součástí stra-
tegie je i právní poradna pro 

zadlužená společenství vlastní-
ků bytových jednotek v Janově,“ 
uvedla dále Erika Sedláčková. 

Pozornost je v novém strate-
gickém dokumentu věnová-
na oblasti bydlení, bezpečnos-
ti a prevence, zaměstnanosti, 
sociálním službám a vzdělá-
vání. „Jde i o investice. Jedná se 
o dotace z IROP na rekonstruk-
ce penzionů, kde by měly vznik-
nout sociální byty, dále napří-
klad o dotaci na rekonstruk-

ci družiny v ja-
novské základní 
škole,“ doplni-
la místostarost-
ka. Strategický 
dokument bu-

de schvalovat zastupitelstvo na 
svém jednání 28. června. 

(pur)
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V minulých letech šly peníze na sociální pracovníky, asistenty prevence kri-
minality, nízkoprahová centra, prostupné bydlení, sociální, finanční a proti-
drogové poradenství a na další aktivity včetně investic určených sociálně sla-
bým a problematickým skupinám obyvatel. 

LITVÍNOV - Litvínovská Střed-
ní škola pro ochranu a obnovu 
životního prostředí Schola Hu-
manitas udržuje 25 let nepře-
tržitý kontakt se školou v nor-
ském Kongsbergu. 

První kontakt se školou 
v Norsku se uskutečnil v roce 
1994. Od té doby každoročně 
probíhají výměnné studijní po-
byty žáků obou škol.  Ředitelé 

považují za vhodné seznámit 
s nově koncipovaným progra-
mem také vedení města. Rada 
města Litvínova proto jako zá-
stupce města na studijní cestě 
pořádané Scholou Humanitas 
do norského města Kongsber-
gu v září letošního roku delego-
vala místostarostu Milana Šťo-
víčka. 

(pur)

Místostarosta míří do Norska 

LITVÍNOV – Skatepark v Litvíno-
vě, který měl být ještě v letošním 
roce vybudován ve sportovním 
areálu u Koldomu, s největší 
pravděpodobností zatím nebu-
de. O zrušení výběrového řízení, 
do kterého se přihlásila jedi-
ná firma, informoval jednatel 
společnosti SPORTaS Miroslav 
Otcovský. Další výběrové řízení 
společnost letos pravděpodob-
ně nevyhlásí. S tím nesouhlasí 
člen kontrolního výboru Ludvík 
Šavel (ODS). Upozorňuje na to, že 
není nic neobvyklého na jednu 
zakázku vyhlásit opakovaně více 
výběrových řízení v i průběhu 
několika měsíců.

Ludvík Šavel se osobně zapo-
jil do řešení náhrady zrušeného 
skateparku už v minulém roce. 
Tehdy apeloval na vedení města, 
aby nerušilo sportoviště bez ná-
hrady, protože o skatepark je me-
zi mladými sportovci v Litvíno-
vě velký zájem. „Skatepark měs-
to zrušilo před prázdninami. Děti 
musely za tímto sportem dojíždět 
do sousedních měst,“ říká Ludvík 
Šavel. Do řešení problému zain-
teresoval společnost ARTECH, 
která se za zlomek skutečné ce-
ny podílela na výběru vhodné 
lokality v areálu tenisových kur-
tů, provedla základní průzkumy, 
zpracovala kompletní  projekto-
vou dokumentaci a zajistila sta-
vební povolení. „Dlužno říci, že 
celé vedení města i jednatel SPOR-
TaSu v této fázi projevili velkou 
vstřícnost. Město Litvínov pro ten-
to záměr zajistilo financování. Do 
té doby vypadalo, že všichni zú-
častnění směřují stejným směrem, 
tedy k cíli vybudovat nové atrak-
tivní a moderní hřiště pro dě-
ti z Litvínova a okolí,“  podotýká 
Ludvík Šavel. Společností SPO-
STaS, která v Litvínově provozu-
je sportovní zařízení, bylo vypsá-
no výběrové řízení na dodavate-

le stavby. Tím ale hladký průběh 
cesty k novému skateparku kon-
čí.  Dodavatel totiž vybrán nebyl. 
Do výběrového řízení se přihlásil 
pouze jeden uchazeč, který ne-
splnil podmínky zadávací doku-
mentace a musel být tedy vylou-
čen. „Požadavky výběrového říze-
ní byly ze strany zadavatele nasta-
veny tak, že buď z tohoto důvodu 
nikdo o zakázku zájem neměl, ne-
bo nesplnil přehnané nároky zadá-
vacích podmínek. Zadání diskva-
lifikovalo dopředu mimo jiné i sta-
vební firmy, které používají nej-
lepší či nejmodernější technologie 
a jsou schopny bez problémů pro-
vádět standardní  i komplikované 
betonářské práce. Skatepark ne-
ní jaderná elektrárna, jeho stavba 
není výjimečně složitá. Je to stále 
stavba dětského hřiště či sporto-
viště, která v pětistupňovém pás-
mu stavební náročnosti dle meto-
diky UNIKA má první, tedy nej-
nižší stupeň náročnosti realizace. 
Požadavek na soutěžící dodava-

tele na co největší počet zrealizo-
vaných skateparků s betonovými 
prvky, tedy obdobný typ jako po-
žadovaná realizace v Litvínově, 
je přehnaný, protože betonových 
skateparků je v Česku minimum 
a všechny je realizovaly  pouze dvě 
nebo tři firmy. Proto do kvalifikace 
dodavatele zahrnovat zkušenos-
ti s jejich výstavbou se jeví přinej-
menším jako diskutabilní a zřejmě 
diskriminační. Ve výběrovém říze-
ní tedy nemohl být vybrán žádný 
dodavatel stavby. Výběrová komi-
se na svém zasedání dne 10. květ-
na 2018 doporučila zadavateli, 
aby vypsal nové výběrové řízení 
s podmínkami, které umožní větší-
mu počtu stavebních firem se o za-
kázku ucházet. Stejné doporučení 
bylo dáno i od většiny členů dozor-
čí rady a valné hromady SPORTA-
Su. Na tyto výzvy a apely  SPOR-
TaS nereagoval. Od té doby uběhly 
téměř dva měsíce a ze strany SPO-
STaSu nebyla vyvinuta žádná ak-
tivita a další, vhodnější výběrové 

řízení odmítá realizovat. Jedna-
tel Miroslav Otcovský ve své tisko-
vé zprávě konstatoval, že přes veš-
keré úsilí se nepodařilo zajistit do-
davatele pro výstavbu skateparku. 
Nutno podotknout, že tím zmiňo-
vaným úsilím bylo vypsání jedno-
ho výběrového řízení, kterého se 
zúčastnila pouze jedna soutěžící 
firma, která nesplnila kvalifikač-
ní požadavky,“ rekapituluje výsle-
dek ročního úsilí o nové sportovi-
ště Ludvík Šavel. „Nastalou situa-
ci řeší vedení společnosti SPORTaS 
s vedením města Litvínova, doho-
da o dalším postupu zatím neby-
la přijata. Přesto pevně věřím, že 
k výstavbě skateparku dojde v co 
nejbližší době,“ komentoval situ-
aci jednatel společnosti SPOR-
TaS Miroslav Otcovský. „Věřím, že 
je naděje, že se skejťáci v Litvínově 
a jeho okolí dočkají nového skate-
parku u Koldomu a celá snaha ne-
skončí ‚přes veškeré úsilí‘ jedním 
zpackaným výběrovým řízením,“ 
uzavírá Ludvík Šavel.             (pur) 

Proč SPORTaS nechce realizovat 
výstavbu nového skateparku

Další výběrové řízení na skatepark společnost už letos nevyhlásí. S tím nesouhlasí člen kontrolního výboru 
Ludvík Šavel (ODS). Upozorňuje na to, že podle jeho zkušeností není nic neobvyklého na jednu zakázku 
vyhlásit opakovaně více výběrových řízení v průběhu několika měsíců.

Na sociální začleňování jdou do Litvínova desítky miliónů
LITVÍNOV – Za poslední tři roky čerpalo město a neziskové organi-
zace v Litvínově ze strukturálních a investičních fondů na sociální 
začleňování 66 miliónů korun. 

Velký zájem spokojených 
fanoušků i pozitivní reak-
ce zástupců promotéra, jezdců 
a doprovodných týmů prováze-
ly druhý ročník závodního ví-
kendu The Most Historic Grand 
Prix ve dnech 23. a 24. června. 
Máme z toho opravdovou ra-
dost. I proto, že jsme s obava-
mi sledovali vývoj počasí, kte-
ré umí kladně i záporně ovliv-
nit konečný počet diváků. Avi-
zované výrazné ochlazení se 
skutečně dostavilo, naštěstí – 
s výjimkou krátké přeháňky na 
konci víkendu – bez deště. Udě-
lali jsme všechno pro to, aby se 
všichni zúčastnění cítili co nej-
lépe a závody s doprovodným 
programem si užili. O to víc nás 

těší kladné až nadšené ohlasy 
a spokojenost, které nám vyjad-
řujete osobně, prostřednictvím 
elektronické korespondence ne-
bo na sociálních sítích. 

Nezapomněli jsme ani na nej-
menší návštěvníky. V zázemí 
našeho dětského dopravního 
hřiště u výcvikových ploch po-
lygonu našli veškerou zábavu. 
Půjčili jsme jim kola, koloběž-
ky, odrážedla, největší zájem byl 
jednoznačně o šlapadla. Zapojili 
se s vervou i do soutěže s tema-
tikou stého výročí založení Čes-
koslovenska. 

Nastává doba dovolených. 
I proto bych Vás už nyní v před-
stihu rád pozval na autodrom 
na další skvělou podívanou. Bu-

de jí naše tradiční a nejprestiž-
nější akce, evropský šampionát 
okruhových tahačů, který pod 
názvem Czech Truck Prix uspo-
řádáme už pošestadvacáté v řa-
dě. Uskuteční se v termínu 31. 
srpna až 2. září, těšit se může-

te i tentokrát na spanilou jíz-
du truckových speciálů ulicemi 
Mostu s cílem na 1. náměstí. Její 
součástí bude doprovodný pro-
gram s autogramiádou jezdců 
i soutěžemi o vstupenky na zá-
vodní víkend.

Sloupek výkonného ředitele AUTODROMU MOST Ivo Diviše

V sobotu 30. června 2018 zazvoní  
v kostele Nanebevzetí Panny Marie  

v Mostě Kristýnce a Pavlovi svatební zvony
Pročež těmto krásným lidem přejeme štěstí, sílu a hlavně humor

 Pavlína & Ráchel

Ivo Diviš
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LITVÍNOV – Dopravní terminál, 
který má být zásadní investiční 
akcí města v nejbližších letech, 
je ohrožen. Majitel restaurace 
Jáva totiž městu nekývl na jeho 
nabídku a nehodlá svůj podnik 
Litvínovu prodat. 

Dopravní terminál postaví 
Litvínov z dotace a za finanč-
ního přispění Ústeckého kra-
je. V celém kraji je vytipová-
no osm měst, kde je autobuso-
vé nádraží zcela nevyhovující 
a postupně by tu měly vznikat 
terminály nové. „V současné do-
bě již nesplňují požadavky kla-
dené na moderní dopravní uzel, 
zejména svým stářím, nevyho-
vujícím technickým a doprav-
ním řešením, neefektivním uspo-
řádáním autobusových zastá-
vek a odstavných ploch, problé-
my s příliš dlouhou docházkovou 
plochou mezi vlakovým a auto-
busovým nástupištěm, nedosta-
tečnými parkovacími plochami 
jak pro osobní automobily, tak 
například pro taxi službu,“ uve-
dl náměstek hejtmana Ústecké-
ho kraje Martin Klika. 

Na výstavbu terminálu je 
možné čerpat finanční pro-
středky z fondů EU. V součas-
né době je už jasný dodava-
tel projektové dokumentace. 
Nejvýhodnější nabídkovou ce-
nu 5,7 mil. Kč vč. DPH před-

ložil METROPROJEKT Praha. 
Jasné ale není, na jaký prostor 
má být projektová dokumen-
tace vypracována. Původně to-
tiž město počítalo s tím, že Jávu 
koupí, zbourá a na jejím místě 
bude parkoviště. Za Jávu měs-
to nabídlo majiteli 5,766 mil. 
Kč podle znaleckého posud-

ku z března letošního roku. Ten 
si ale nechal vypracovat vlast-
ní znalecký posudek, do které-
ho odhadce započítal i 800 ti-
síc korun za předpokládaný 
zisk z provozu restaurace. „Mr-
zí nás, že jsme se nedokázali do-
hodnout. Pro město je to velká 
překážka. Pokud Jáva na novém 

dopravním terminálu zůstane, 
budou tu scházet parkovací mís-
ta a bude muset být zachována 
také přístupová cesta k objektu,“ 
uvedl místostarosta města Mi-
lan Šťovíček. O dalším postupu 
rozhodnou zastupitelé na svém 
červnovém jednání. 

(pur)

Stavba dopravního terminálu 
na litvínovském nádraží se komplikuje

Město nabízí za Jávu o osm set tisíc korun méně, než majitel restaurace podle odhadů požaduje. Starý objekt 
by tak mohl zůstat dominantou moderního dopravního terminálu.

MOST – V Podkrušnohorském 
technickém muzeu se v neděli 
sešli zaměstnanci United Ener-
gy, aby si užili den plný zábavy. 
Připraveny pro ně i jejich děti 
byly ukázky, soutěže, hudba 
i exkurze.

Vojenská bitva k nerozeznání 
od té skutečné,  procházka ex-
pozicí, kde má člověk dojem, že 
je desítky metrů pod zemí, pro-
fesionální zásah hasičů, kteří 
zlikvidovali „nebezpečnou“ lát-
ku. To a ještě hodně dalšího bylo 
k vidění a k prožití na desátém 
zaměstnaneckém dni United 
Energy. Pro děti i dospělé byly 
připraveny soutěže. Děti háze-
ly na cíl, skákaly v pytlích a pro-
cházely se na dřevěných lyžích. 
Dospělí pak třeba i stříleli ne-
bo běhali se samopalem v ruce. 
Pohodu celého odpoledne zvý-
šil svým vystoupením Maxim 
Turbulenc, Elán Revival nebo 
klaun Pepa. Svým dílem přispěl 
i Veterán klub Litvínov s ukáz-
kou historických vozidel a sklá-
ři, kteří předvedli, jak vykouzlit 
křehkou krásu u sklářské pece. 
Celým odpolednem zaměstnan-
ce provázela mluvčí společnosti 
Miloslava Kučerová.              (pur)

Odpoledne plné zábavy pro zaměstnance teplárny

Své umění předvedli energetikům také skláři.

O pohodu celého dne se postarala mluvčí společnosti Miloslava Kučerová (vlevo).

Hasiči ukázali jak zlikvidovat nebezpečnou látku. O zábavu se postaral Maxim Turbulenc (uprostřed v oranžových tričkách).
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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

LITVÍNOV – Letitý záměr města 
přestěhovat Technické služby 
Litvínov z pronajatých prostor 
do vlastního vzal definitivně za 
své. Město tak dlouho hledalo 
vhodný areál, který by zrekon-
struovalo, případně koupilo, až 
zjistilo, že nejméně nákladné 
bude, když technické služby zů-
stanou, kde jsou.

Vedení města se rozhod-
lo už před několika lety, že na-
jde pro technické služby nový 
vlastní areál. Ve hře bylo několik 
možností. Zrekonstruovat are-
ál v Žižkově ulici, kde technic-
ké služby původně sídlily, nebo 
koupit areály na okrajích měs-
ta případně společnost přestěho-
vat do Business centra. Zastupi-
telstvo dokonce zvýšilo základní 
jmění společnosti o šest miliónů 
korun, které byly na stěhování 
určeny. 

V současné době jde vede-
ní města před zastupitele s ná-
vrhem, aby technické služby zů-
staly tam, kde jsou. „Přesvědčila 
nás cena. Rozpočty na přestěho-
vání byly tak vysoké, že by přesa-
hovaly možnosti města. Nájem je 

nakonec pro město nejvýhodněj-
ší varianta. Technické služby ma-
jí v areálu v S. K. Neumanna dob-
ré podmínky i dostatek prostoru. 
Jednatelka společnosti se také vy-
jádřila v tom smyslu, že je s ná-
jemním vztahem v areálu spoko-
jená,“ vysvětlil místostarosta Mi-
lan Šťovíček. „Navrhujeme také, 
aby těch šest miliónů korun spo-
lečnosti zůstalo a ta za ně pořídi-
la novou techniku,“ doplnila mís-
tostarostka Erika Sedláčková. 

Areál v Žižkově ulici, kde kdy-
si technické služby sídlily a který 
je dosud prázdný, by mohl slou-
žit například pro bydlení v ro-
dinných domech. „Je nutná sa-
nace tohoto území. Prostor ale 
do budoucnosti skýtá celou řa-
du možností na využití. Bydle-
ní je jednou z nich. Nutná ale bu-
de změna územního plánu,“ po-
tvrdil Milan Šťovíček. V Žižkově 
ulici je už nyní prostor vhod-
ný pro výstavbu rodinných do-

mů. Město se rozhodlo prodat je 
soukromému investorovi, kte-
rý za pozemky nabídne největší 
sumu. „Přihlásily se tři subjekty. 
Na prodávaném pozemku musí 
vybudovat šest rodinných domů, 
do dvou let od prodeje musí mít 
stavební povolení,“ uvedl vedou-
cí odboru nakládání s majetkem 
Petr Řeháček. O prodeji nejvyš-
ší nabídce rozhodne zastupitel-
stvo města. 

(pur)

Technické služby se stěhovat nebudou

LITVÍNOV – Minimálně další 
dva až tři roky budou obyvatelé 
Litvínova čekat na opravu cest 
v areálu Nové Záluží. Cesty jsou 
poškozené a některé uzavřené 
už od roku 2016. 

Areál za 208 miliónů korun 
byl v provozu čtyři roky, když 
muselo město některé cesty 
z bezpečnostních důvodů uza-
vřít. Asfaltový povrch komuni-
kací začal praskat a náspy kle-
sat. Na sanaci hráze bude ny-
ní město žádat dotaci z progra-
mu řešení ekologických škod 
vzniklých před privatizací tě-
žebních hnědouhelných spo-
lečností v Ústeckém a Karlo-
varském kraji. „V současné do-
bě jsou na asfaltových stezkách 
pozorovány závady. Část komu-
nikací je ve špatném až havarij-
ním stavu a některé úseky areálu 
musely být z důvodu bezpečnos-
ti uzavřeny. Město Litvínov ne-
chalo zpracovat průzkum a ná-
vrh oprav stezek v areálu. Záro-
veň také vyplynula nutnost sa-
nace a rekonstrukce tělesa hráze 
i rekonstrukce komunikací včet-
ně nových konstrukčních vrs-
tev, a to i v některých úsecích 
na ploše areálu. Takhle to dál 
zůstat nemůže. Na sanaci hrá-
ze žádáme o dotaci, ale opravy 
stezek budeme muset udělat sa-

mi,“ uvedl místostarosta měs-
ta Milan Šťovíček. Pokud měs-
to uspěje se žádostí o dotaci na 
sanaci hráze, bude trvat další 
minimálně dva roky do samot-
né realizace projektu, který by 
byl v režii ministerstva finan-
cí. V květnu 2017 bylo v areálu 
zjištěno celkem 54 trhlin různé 
délky a hloubky. Tento stav se 

neustále mění k horšímu. Opra-
vy poškozené cyklostezky jsou 
odhadnuty na 18 miliónů ko-
run. Předpokládaná výše nákla-
dů na sanaci násypového těle-
sa hráze je 8 miliónů korun. Sa-
nace tělesa násypu hráze vodní-
ho díla Nová voda je nutná. Při 
výstavbě areálu nebyla řešena 
a dnes je již na hraně své život-

nosti. V případě dalších prodlev 
s opravami se bude stav cyklos-
tezek stále zhoršovat a hrozí, že 
bude nutné celý areál nebo je-
ho větší část z bezpečnostních 
důvodů uzavřít. Areál byl slav-
nostně otevřen v červnu 2012. 
Tehdy bylo v areálu v provozu  
8 kilometrů stezek.   

(pur)

Na opravu Nového Záluží si Litvínovští počkají

Nové Záluží se slavnostně otevřelo před čtyřmi roky. Nyní město žádá o dotaci na sanaci tělesa hráze a o další 
dotaci na opravu cest v areálu. Celkem se jedná o dvacet šest miliónů korun. 

Tak dlouho se diskutovalo „kam s nimi“, až nakonec technické služby zůstaly tam kde jsou!

Aktuálně by město našlo využití pro 170 kompostérů a očekává další 
zájem.                                                                       (ilustrační foto wikipedia)

Rada města Litvínova doporu-
čuje zastupitelům schválit přijetí 
dotace na projekt Kompostéry 
pro občany města Litvínova od 
Ústeckého kraje, který ji poskyt-
ne z dotačního titulu Oddělený 
sběr biologicky rozložitelných 
komunálních odpadů. Město 
podalo žádost o dotaci na poří-
zení 500 ks kompostérů v celko-
vé předpokládané hodnotě 1 400 
000 Kč včetně DPH. Usnesením 
Zastupitelstva Ústeckého kraje 
z února letošního roku byla měs-
tu Litvínovu schválena dotace 
500 000 Kč. „Podání žádosti o do-
taci předcházel průzkum zájmu. 
Lidé kompostéry chtějí. Kompo-
stéry bude město rozdělovat bez-
platně na základě žádostí, které 

si občané podávali,“ informoval 
místostarosta Milan Šťovíček. Fi-
nancování a předfinancování ce-
lého projektu by bylo realizová-
no z disponibilních zdrojů měs-
ta. Odbor nakládání s majetkem 
aktuálně disponuje eviduje 30 
žádostmi od majitelů rodinných 
domů o bezúplatné poskytnutí 
kompostérů. Zároveň odbor evi-
duje požadavek 120 zahrádkářů.  
Mezi další uživatele kompostérů 
budou patřit i základní a mateř-
ské školy a případně několik dal-
ších organizací města.  „Kompos-
továním biologicky rozložitelného 
odpadu se také sníží množství ko-
munálního odpadu,“ uzavřel Mi-
lan Šťovíček. 

(pur)

Litvínov uspěl s dotací na kompostéry
LITVÍNOV – Litvínov uspěl se svou žádostí u Ústeckého kraje o dota-
ci na kompostéry a může začít nádoby rozdělovat. Aktuálně má 170 
zájemců, ale očekává, že se tento počet zvýší.



Celkem dvacet dva odbor-
níků z Unipetrolu je postup-
ně seznámilo s nejdůležitější-
mi částmi chemického provozu 
včetně fyzikálně mechanické 
laboratoře. Každoroční praxe 
a brigády studentů Educhemu 
v litvínovském výrobním zá-
vodě jsou součástí úzké spolu-
práce této školy s Unipetrolem. 
Ten se podílí nejen na vzdělá-
vání studentů, ale také na fi-
nanční podpoře a materiálním 
vybavení školy. Absolventi té-
to školy jsou pro Unipetrol vý-
znamným zdrojem kvalitních, 
odborně zaměřených pracov-
níků. „Jsem ráda, že se nám po-
dařilo spolupráci s Unipetrolem 
rozšířit také o studentskou pra-
xi. Pro naše studenty je to ide-
ální příprava na budoucí povo-
lání, ale také možnost seznámit 
se z blízka s chemickým provo-
zem,“ říká Helena Kripnerová, 
ředitelka Střední školy Edu-
chem, a dodává: „Šikovní stu-
denti se mohou během několika 
dnů v terénu naučit víc než za 
měsíce sezení ve školní lavici.“

 Studenti absolvovali detail-
ní exkurzi po celém zálužském 
areálu, a to včetně prohlídky 
moderního velínu na rafiné-
rii. Experti skupiny Unipetrol 
je seznámili s trendy v rafinér-
ském a petrochemickém prů-
myslu. Následně si studenti na 
pět dní oblékli ochranné oděvy 
a stínovali konkrétní zaměst-
nance v laboratoři a v jednotli-
vých provozech. Nechyběla ani 
exkurze v přepravní společnos-
ti Unipetrol Doprava nebo vý-
let do sesterské rafinérie v Kra-
lupech nad Vltavou. „Celá pra-
xe byla pojata jako týmová sou-
těž. Jednotlivé týmy si připravily 
souhrnnou prezentaci z průbě-
hu praxe, kterou následně pre-
zentovaly. Studenti si zopakova-
li, co viděli, a my jsme tím zís-
kali důležitou zpětnou vazbu,“ 
vysvětluje Michal Chmiel, per-
sonální ředitel skupiny Unipe-
trol.

„Pro nás takováto studentská 
praxe znamená příležitost na-
lákat nové budoucí kolegy, ne-
boť se v poslední době potýkáme 

s generační obmě-
nou zaměstnanců. 
Pokud k nám mla-
dí lidé nastoupí do 
dvou let od ukon-
čení vysokoškol-
ského studia, mo-
hou se zapojit do 
speciálního pro-
gramu Absolvent. 
Ten umožňuje ab-
solventům sezná-
mit se s chodem 
všech oddělení. 
Mladí lidé tak čer-
pají praktické do-
vednosti, povědo-
mí o komplexnos-
ti naší společnos-
ti a rychle se naučí 
pohybovat a praco-
vat ve velké výrob-
ní firmě,“ říká Mi-
chal Chmiel. 

(nov)
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P orušené paragrafy

ÚSTECKÝ KRAJ - Na zámku Nový 
Hrad v Jimlíně zahájil hejtman  
Ústeckého kraje Oldřich Bube-
níček již sedmý ročník festivalu 
HUDEBNÍ SETKÁNÍ, který založil 
klavírista Michal Mašek. Poslu-
chači si vyslechli skladby J. S. 
Bacha, Eugèna Ysaÿe a Sergeje 
Prokofjeva v podání houslisty 
Josefa Špačka. Na další koncert 
se diváci mohou těšit 11. čer-
vence od 19 hodin na zámku 
Veké Březno. Na programu je 
Setkání s Bennewitzovým kvar-
tetem.

„Koncerty jsou letos velice 
různorodé po všech stranách. 
Celý rok jsme pracovali na dra-
maturgii, vybírali skladby a tex-
ty, aby souzněly a byly propojeny 
s prostorem. Kromě tradičního 
domovského místa, zámku Velké 
Březno, zavítáte i do Libereckého 
kraje. 4 koncerty jsou prováze-
ny mluveným slovem a v jednom 
případě bude živá hudba chy-
bět úplně. 20. října odehrají Pe-
tr Kostka s Carmen Mayerovou 
představení Jak se co dělá, fejeto-
ny Karla Čapka. Vše ale vyváží 
čistě hudební večery - Bennewi-
tzovo kvarteto a legendární reci-
tál Ivana Klánského. Největší ak-
cí pak bude koncert v Severočes-
kém divadle s orchestrem k výro-
čí založení republiky: Smetanova 
Má vlast a Dvořákovy Slovanské 

tance. Opakovaně zvu Igora Ar-
daševa, jelikož spolupráce s ním 
je radostná a plná potěšení. Na 
zámku Jezeří máme k dispozici 
dva klavíry a tak jsme připravili 
spolu s Jitkou Molavcovou vzác-
ný program, který mimo jiné při-
pomíná dvě výročí roku 1918, 
mimo jiné i sto let Clauda De-
bussyho. Vážení a milí poslucha-
či, věnujte prosím zvýšenou po-
zornost časům začátku koncer-
tů a místům předprodeje. A ta-
ké nezapomínejte, že jste stejně 
tak důležití jako samotní uměl-
ci. Jedině vaše a jejich pozornost 
vytvoří společný prostor ticha, 
ze kterého hudba povstává,“ ře-
kl k letošnímu ročníku Michal 
Mašek.

Vstupenky (cena 150 Kč) 
lze zakoupit v prodejně hu-
debních nástrojů (2. patro nad 
McDonaldem, Mírové náměs-
tí 109/33, Ústí nad Labem, Tel. 
412 551 975), nebo přímo na 
zámku hodinu před koncertem 
(bez záruky), nebo zamluvit na 
tel. 724 080 059, 723 027 115. 
Informace o všech koncertech 
7. ročníku festivalu včetně jeho 
historie naleznete na www.hu-
debni-setkani.cz Festival se ko-
ná pod záštitou hejtmana Ústec-
kého kraje a za významné pod-
pory Ústeckého kraje a města 
Ústí nad Labem.                  (nov)

Hejtman „odstartoval“ sedmé Hudební setkání

Studenti Educhemu si pochvalovali praxi v Unipetrolu

„Praxe byla zábavná. V laboratořích spolužáci měřili třeba 
hustotu paliv skleněným hustoměrem, ale také prováděli jed-
noduché analytické rozbory. Lidé, se kterými jsme se potkali, 
byli ochotní nám všechno srozumitelně vysvětlit. Poznatky se 
mi budou hodit, protože bych rád studoval na VŠCHT a potom 
pracoval jako technolog.“  Lukáš Pavel, student SŠ Educhem

LITVÍNOV  – Devatenáct studentů oboru aplikovaná chemie ze 
Střední školy Educhem z Meziboří strávilo dva týdny na praxi v rafi-
nérském a petrochemickém areálu skupiny Unipetrol v Záluží. 

Násilník dostal 
vyhazov

OBRNICE – Obrničtí poli-
cisté vykázali ze společné do-
mácnosti 30letého muže. Ten 
měl podle policie už od ro-
ku 2015 opakovaně ve společ-
né domácnosti urážet a fyzic-
ky napadat svoji bývalou přítel-
kyni.  „Ženě vyhrožoval újmou 
na zdraví a naposledy minu-
lý týden ženě vyhrožoval tak, že 
v ní vzbudil obavu o svůj život 
a zdraví a z bytu raději utekla,“ 
popsala policejní mluvčí Lud-
mila Světláková. Policie proto 
vykázala muže z bytu na dobu 
10 dnů. Zároveň muži ve zkrá-
ceném přípravném řízení sdě-
lila podezření z nebezpečného 
vyhrožování.

Dal si „chrupku“ 
LItVÍNOV – Případ kráde-

že věcí z bytu a porušování do-
movní svobody šetří litvínovští 
policisté. Neznámý pachatel měl 
vniknout nezajištěnými dveřmi 
do bytu v době, kdy majitel by-
tu spal a odcizil mu finanční ho-
tovost, peněženku, mobilní tele-
fon a další věci, vše v hodnotě 7 
tisíc korun.

Lovil bez lístku

MOSt – Rybářská stráž na-
čapala rybáře, který lovil „na 
černo“. K incidentu došlo v uli-
ci Kostelní u rybníka, kde do-
tyčný muž lovil ryby z při-
lehlé vodní nádrže bez rybář-
ského lístku. Navíc muž ne-
chtěl prokázat svoji totožnost, 

a stráž proto přivolala strážní-
ky. Ti vyzvali muže k prokázá-
ní totožnosti a následně ji pře-
dali rybářské stráži. Hříšník 
tak vyfasoval pokutu „ani ne-
mrkl“. 

Okna na mušce

MOSt – Mostecký policej-
ní rada obvinil z poškození 
cizí věci 24letého muže z ob-
ce na Litvínovsku. Tam, v mís-
tě svého bydliště, měl mla-
dý muž již v dubnu poško-
dit v nočních hodinách sedm 
oken u zaparkovaného vozi-
dla tovární značky VW. Poško-
zené majitelce zanechal škodu 
ve výši 15 000 korun. „Proč au-
to poškodil, policii přesně neu-
vedl. Údajně po předchozí hád-

ce s nějakým svým příbuzným. 
Vyšetřovatel již ve věci podal 
návrh na obžalobu,“ doplnila 
policejní mluvčí Ludmila Svět-
láková. 

Kradli na návštěvě

MOSt – Neomaleně se za-
chovala dvojice mužů ve věku 
28 let a 29 let, starší z Teplic-
ka, mladší až z Karviné. Ti mě-
li přijet na návštěvu známých 
do Litvínova, kde pobyli asi tři 
dny. Během návštěvy měli od-
cizit fotoaparát v hodnotě osm 
tisíc korun. Jak s lupem nalo-
žili, neuvedli. Obvinění jsou 
stíháni na svobodě. Státní zá-
stupce již obdržel od policie 
návrh na podání obžaloby.

(sol)

LITVÍNOV – Ředitelé základních 
škol v Litvínově podporují inici-
ativu vedení města od příštího 
školního roku zavést povinnou 
sportovní průpravu pro všechny 
děti ve čtyřech kategoriích. Než 
půjdou na druhý stupeň, měly 
by děti zvládat plavání, lyžování, 
bruslení a základy gymnastické 
tělovýchovy.

S tělovýchovou v gymnastic-
kém sále začnou děti už v ma-
teřské škole. Na jejich výkony 
budou dohlížet zkušení trené-
ři. Během první a druhé třídy by 
se děti měly naučit opět s trené-
ry bruslit. Ve třetí třídě mají dě-
ti zvládnout plavání a než ode-
jdou na druhý stupeň základní 
školy, ještě musí absolvovat ly-
žařský výcvik. Všechny aktivity 
včetně odměn pro trenéry zapla-
tí školám město. „Chceme v dě-
tech vzbudit zájem o sport. Chce-
me, aby alespoň základy sportov-
ních aktivit dostaly ve škole. Uvě-
domujeme si, že ne všichni rodiče 

mají finanční prostředky na to, 
aby své dítě pro jednotlivé sporty 
vybavili. Zajistíme proto půjčová-
ní sportovní výbavy,“ informoval 
místostarosta města Milan Šťo-
víček. Většinu aktivit školní děti 
zvládnou v objektech města. Pla-
vat budou v litvínovském plavec-
kém bazénu, bruslit na místním 
zimním stadionu. Gymnastickou 
průpravu dostanou ve sportov-
ní hale na Koldomu. „Zbývá jen 
lyžování. Na tom jsme se ale do-
hodli se Sportareálem Klíny. Dě-
ti dostanou týdenní kurz lyžování 
včetně permanentky na vlek, kte-
rou budou moci využít i během 
víkendu,“ doplnil Milan Šťoví-
ček. S aktivitami začnou základ-
ní školy už v příštím roce. Město 
zatím hledá finance ve svém roz-
počtu. „Nebudou to tak vysoké 
náklady, jak jsme očekávali. I tak 
to ale bude v řádech statisíců až 
miliónů,“ doplnila místostarost-
ka Erika Sedláčková.                                            

(pur)

LITVÍNOV - Přes Litvínov pove-
de nařízením Evropského par-
lamentu a Rady EU z roku 2013 
koridor pro propojení dodávek 
ropy ve střední a východní Ev-
ropě do Spergau. 

Koridor je vymezený v sou-
běhu se stávajícím  etylénovo-
dem ve vzdálenosti 150 met-
rů na obě strany etylénovodu. 
Prochází, nebo by mohl pro-
cházet zastavěným územím 
dotčených obcí. Některé ty-
to obce si ale nepřejí vést ro-
povod  se stávajícím vedením 
etylénovodu, neboť se domní-
vají, že by to znamenalo nepři-
měřený zásah do vlastnických 
práv jejich obyvatel a bezpeč-
ností riziko. „Společnost ME-
RO ČR, vlastník a provozova-
tel české části ropovodu Druž-
ba a ropovodu IKL, má zájem 
na debatě s dotčenými subjekty 
a na nalezení alternativní tra-
sy, která bude z pohledu dotče-

ných subjektů co nejméně ob-
těžující. Krajský úřad Ústecké-
ho kraje a Ministerstvo průmy-
slu a obchodu ČR mají zájem 
na rychlém a kompromisním 
řešení situace, proto se dohod-
ly s obcemi na zřízení pracov-
ní skupiny.  Jejím účelem je do-
sažení kompromisního řešení ve-
dení ropovodu tak, aby bylo co 
nejméně zasaženo do života oby-
vatel dotčených obcí, avšak při 
nutném respektování místních 
přírodních poměrů a s ohledem 
na technickou a ekonomickou 
proveditelnost stavby. Zakláda-
jícími členy skupiny by měly být 
Ministerstvo průmyslu a obcho-
du ČR, Krajský úřad Ústeckého 
kraje, MERO ČR, Litvínov, Klí-
ny a Svazek obcí v regionu Kruš-
ných hor,“ informovala starost-
ka města Kamila Bláhová. Prv-
ní schůze je předběžně plánová-
na na 24. července v Litvínově.   

(pur)

Pohybový čtyřlístek 
má podporu ředitelů

Litvínov a ropovod Družba 

Slavnost hudby zahájil hejtman Oldřich Bubeníček.

Herečka Jana Štěpánková, klavírista Michal Mašek a houslista Josef 
Špaček

Praxe byla pro studenty zábavná i poučná.



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. 
T: 607 784 645

 ■ Prodám kovový sud na 
vodu 200litrový. Cena 200 Kč. T: 
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  – 
levně. Starý mostecký hřbitov. T: 
607 855 041

 ■ Pro ZTP z  finančních důvodů 
hledáme štěně velkého hrubo-
srstého plemene psa, kdo ho da-
ruje? 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. hodi-
ně

 ■ 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. T: 721 504 936 – život hroz-
ně 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. T: 
736 164 363, 608 205 053

 ■ Prodám na Fiat Siencento po-
tahy sedadel, chránič volantu proti 
slunci, polstrování do kufru. Cena 
300 Kč. Dále dvoubarevný pelíšek 
pro kočičku. Cena 120 Kč. Telefon: 
606 262 236

byty, dOmy
 ■ Prodám 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, elektřina. 
Na zahradě stojí zahradní domek, 
který je ve vlastnictví jiného vlast-
níka, pozemek pod chatou je též 
součástí prodeje (16 m2). Prohlíd-
ky lze domluvit na telefonním čísle 
777 287 069. Cena 280 000 Kč

zpravodajství/inzerce29. června 201810

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

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ
Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:

 � práce na rozvodnách
 � manipulace s elektro zařízením rozvoden
 � údržba a opravy elektro zařízení rozvoden

Požadujeme:
 � minimálně 2  roky praxe v  oboru, z  toho 1  rok praxe při 

práci na elektro zařízení vysokého napětí
 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost

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

Nabízíme:
 � platové ohodnocení odpovídající zařazení do 5. tarifního 

stupně
 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 15 000 – 20 000 rok), 

2  týdny dovolené navíc (celkem 30  dnů), příspěvek na 
stravování a řada dalších výhod a od nového roku po za-
pracování pak:
 › příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč 

měsíčně
 › program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok 

(čerpání na dovolenou, sport. zařízení, léky, kulturu)
 � možnost profesního a osobního rozvoje
 � zázemí společnosti, která je součástí silné energetické 

skupiny
 � smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na 

dobu neurčitou
 � pracovní dobu Po–Pá v  ranních 8 hodinových směnách 

(6:00–14:00)

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

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

TROLEJÁŘ
Hlavní činnost zaměstnance v uvedené pozici:

 � kontrola, údržba, montáž a demontáž trolejového a zpět-
ného trakčního vedení

 � renovace trolejového vodiče

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

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: ÚSO vzdělání s maturitou nebo vyučen v elek-

tro oboru
 � osvědčení o  odborné způsobilosti dle vyhl. 50/1978 Sb. 

min. § 5

Nabízíme:
 � mzda odpovídající zařazení do 5. tarifního stupně
 � firemní benefity  – mimo jiné 13. plat (cca  15 000  – 

20 000 rok), příspěvek na stravování, 2 týdny dovolené na-
víc

 � (celkem 30 dnů) a od nového roku po zapracování pak:
 › příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč 

měsíčně
 › program Zdraví - karta Benefity v  hodnotě 

10 500 Kč na rok (čerpání na dovolenou, sport. zaříze-
ní, léky, kulturu)

 � možnost profesního a osobního rozvoje
 � zázemí společnosti, která je součástí silné energetické 

skupiny
 � smlouvu na dobu určitou s předpokladem prodloužení na 

dobu neurčitou
 � pracovní dobu Po–Pá v  ranních 8 hodinových směnách 

(6:00–14:00)

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

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

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

MOST - V období školních 
prázdnin, kdy stále více lidí od-
jíždí na dovolenou a za relaxací 
osobním vozem či na motocy-
klu, je třeba se na cestu řádně 
připravit.  Mostecký autodrom 
nabízí pro tuto příležitost kur-
zy bezpečné jízdy pod vedením 
zkušených instruktorů.

Kurz umožní prověřit si před 
cestou na dovolenou své doved-
nosti a návyky na plochách po-
lygonu, a to 
i při jízdě ve 
vyšších rych-
lostech.  Také 
tropické tep-
loty v letních 
měsících do-
kážou člověku 
znepříjemnit 
řadu běžných 
činností. Slu-
neční žár pů-
sobí negativ-
ně i na řidiče. 
Vnitřek vozu 
promění v roz-
žhavenou pec, 
teplota mů-
že dosáhnout 
až sedmdesáti 
stupňů Celsia. Za volant by ři-
dič neměl usednout, pokud se 
necítí dobře. Neměl by se také 
stresovat ani unavovat fyzicky 
či duševně, měl by být co mož-
ná nejvíce odpočatý. „Zdravotní 
i psychická kondice řidiče je vel-
mi důležitá, obzvláště vydává-
-li se na časově náročnou trasu. 
Je dobré trasu důkladně naplá-
novat, seznámit se s odlišnostmi 
v dopravní legislativě zemí, jimiž 
projíždíte. Vždy platí, že pokud 
je národní zákon tvrdší než ev-
ropský, má přednost tento přís-
nější předpis,“ radí vedoucí in-

struktor mosteckého autodro-
mu Kohoutek.

Předčasné únavě je možné 
předejít vhodným nastavením 
sedadla a volantu. Je také třeba 
pracovat co nejvíce očima, tedy 
nekoukat tupě do dálky, ale vy-
užívat celé zorné pole. Při vel-
kých vedrech je dobré dělat čas-
tější zastávky, záleží na indivi-
duální kondici řidiče. „V kuse 
by měl jet maximálně tři hodi-

ny, v žádném případě nesmí za-
pomínat na pitný režim,“ doplnil 
zkušený instruktor.

Při dlouhé cestě na dovole-
nou posádku auta ochrání před 
vedrem klimatizace. Je ji ale tře-
ba vyčistit a vydezinfikovat, 
v případě potřeby pak vyměnit 
chladicí médium a filtry. Klima-
tizace totiž dokáže nejen rychle 
ochladit kabinu vozidla, filtruje 
také okolní nečistoty, jež mohou 
být zdrojem alergických reakcí. 
„Při používání klimatizace je tře-
ba být obezřetní. Před dovršením 
cesty je dobré postupně ji omezo-

vat, aby tělo neutrpělo přílišný 
šok při vystoupení z vozu. Rozdíl 
mezi vnitřní a venkovní teplotou 
by neměl být větší než šest stup-
ňů Celsia,“ upřesnil Marek Ko-
houtek.

Před odjezdem na delší ces-
tu je důležité nechat zkontrolo-
vat celé auto, aby se předešlo 
některým vážným poruchám, 
ale i krizovým situacím, jež by 
případná závada mohla způ-

sobit. Pozor také na bezpečné 
převážení zavazadel ve vozidle.  
Při nárazu v rychlosti 50 km 
za hodinu do pevné překážky 
se zvýší hmotnostní působe-
ní tělesa bezmála dvacetkrát. 
Ve vyšší rychlosti pak vzros-
te hmotnostní působení tělesa 
ještě mnohem výrazněji. „Na-
příklad policie v Rakousku pro-
to tvrdě postihuje volně ložené 
těžké nebo svým tvarem nebez-
pečné předměty ve voze. Přisti-
ženému řidiči hrozí pokuta až 
ve výši 500 eur,“ upozornil Ma-
rek Kohoutek.                   (nov)

Chystáte se na dlouhou cestu? Využijte 
kurz bezpečné jízdy na autodromu

Kdo má „za ušima“, nenechá nic náhodě a před odjezdem na dovolenou využije rady 
odborníka na mosteckém autodromu.
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Souš skončila na 

osmém místě

Náš dosud jediný zástup-
ce v  divizní fotbalové sku-
pině B, celek Baníku Souš, 
i přes debkl v  závěrečném 
kole skončil na osmé příč-
ce tabulky se ziskem 50 bo-
dů. Sezona byla premiérovou 
pro kouče Petra Johanu.

Mostecký FK se vrací 

do divize

Ve skupině B fotbalo-
vé divize bude mít Mostec-
ko v nové sezoně dva zástup-
ce. Dosavadního tradičního 
účastníka Baník Souš dopl-
ní Mostecký FK, který se stal 
přeborníkem Ústeckého kra-
je a zajistil si tak postup do 
vyšší soutěže.

Mladíci z Litvínova 

jsou na kempu

Kemp Jakuba Čutty v je-
ho Skatemill centru Liberec, 
kde bývalý obránce Litvíno-
va pomáhá hráčům se hoke-
jově zdokonalovat, navštěvu-
jí také reprezentanti HC Lit-
vínov Jan Myšák a Ondřej 
Baláž. 

Reichel a Orct budou 

u nároďáku

Litvínovské duo trené-
rů míří k národnímu týmu. 
Robert Reichel bude asisten-
tem nového hlavního kouče 
Miloše Říhy, reprezentační 
brankáře bude mít na povel 
Zdeněk Orct, který zároveň 
zůstává trenérem gólmanů 
v HC Verva Litvínov. 

Kopisty na 

dvanáctém místě

Ve fotbalové I. A třídě sku-
piny B skončil náš jediný zá-
stupce, mužstvo SK Kopis-
ty, na dvanácté příčce, ze čtr-
nácti účastníků. Tým uhrál 
27 bodů. Soutěž opanovaly 
Dobroměřice.

Obrnice mají postup 

„v kapse“

Celek fotbalistů Sokola 
Obrnice se stal vítězem teď 
již uplynulého ročníku I. B – 
třídy. Na své konto si připsal 
zisk 58 bodů a od nové sezo-
ny má právo startovat ve vyš-
ší soutěži, tedy I. A – třídě. 

Badmintonisté se 

vydali na prázdniny

Tréninky skončily dříve. 
Informuje o tom web Bad-
mintonového klubu Baník 
Most, který svým členům 
přeje hezké prožití prázdnin. 
Původně se totiž měl ještě 
uskutečnit trénink 28. červ-
na, ten byl ale zrušený.  (jak)

LITVÍNOV - Sportovní den pro 
mateřské školy z Litvínova a oko-
lí uspořádala Fotbalová škola 
Litvínov v areálu na Lomské. Den 
se skládal z různých sportovních 
soutěží a z fotbalového turnaje. 
O děti se celé dopoledne starali 
trenéři a chlapci z FŠ Litvínov. 
Sportovního dne se účastnilo 
celkem 10 mateřských škol a 125 
dětí!

„Bohužel na poslední chvíli se 
musela odhlásit z důvodu nemoci  
MŠ Loučná a MŠ Osek, která jela 
na výlet,“ řekl za pořadatele šéf-
trenér litvínovské mládeže Zde-
něk Kotalík. 

Ten dále připomenul, že 
všechny mateřské školky obdr-
žely při slavnostním vyhláše-
ní pohár a děti dostaly také zla-
té medaile. „Děti, učitelky a tre-
néři si celé dopoledne velmi užili 
a již teď se těší na zimní sportov-
ní den v hale na Koldomu,“ do-
dal Zdeněk Kotalík. Zúčastněné 
mateřské školy: MŠ Pod Lesem, 
MŠ Paraplíčko, MŠ Ladova, MŠ 
Bezručova, MŠ Skalka, MŠ Čap-
kova, MŠ Sluníčko, MŠ Parník, 
MŠ Hora svaté Kateřiny a MŠ Je-
řabinka. (jak)

PRAHA, MOST – Zatímco v dub-
nu a v květnu stolní hokejisté 
hráli hlavně v zahraničí, červ-
nový soutěžní program je 
vyhrazen pouze pro domácí, 
převážně regionální soutěže. 
Ve druhém kole 3. ligy billiard 
- hockeye šprtce se utkal tým 
Real Draci 18. ZŠ Most hned 
třikrát s chomutovskou ZŠ Na 
Příkopech, třikrát zvítězil a s ná-
skokem vede tabulku české sku-
piny.

Další šprtcové soutěže pro-
běhly ve Středisku volného ča-
su Most. Mostecká NHL, liga po 
vzoru zámořské hokejové soutě-
že, má za sebou sedmnáctý roč-
ník. Jeho vítězem se stal Ondřej 
Müller. Letní pohár StarColor, 
zařazený do Českého poháru ja-
ko kategorie Expres, se stal ko-
řistí mezibořského Jana Chlád-
ka. Druhý byl Ondřej Matura 
(Netopýři Most) a třetí Vít Kůřil 
(SVČ Most). 

V SVČ Most se rovněž hrá-
ly dva air-hockeyové turna-

je. V Poháru CorroTech vyhrál 
favorizovaný Lukáš Doležal 
(Black Sharks Most), výborné 
druhé místo vybojovala Karolí-
na Sládková (Lejdýs Most), tře-
tí byl další ze žraloků Jan Kusý. 
V závěrečném turnaji třetí-
ho ročníku projektu Air-hoc-
key školám, sponzorovaného 
společností United Energy, se 
utkali žáci 18. ZŠ Most. Nejlep-
ším z nich byl Shehabaddin Al-
-Nahari. 

Za táhlovým hokejem Che-
moplast se Mostečtí vypravi-
li do Prahy. V  nepočetné, ale 
kvalitní konkurenci, zvítězil 
Lukáš Doležal (Black Sharks 
Most) před brněnským Ladi-
slav Šustáčkem a prešovským 
Lubošem Kašickým. 

Již v pátek proběhne v SVČ 
Most další chemoplastový 
turnaj jednotlivců. V sobo-
tu a v neděli pak hrají billiard-
-hockeyisté v Praze Českomo-
ravský pohár družstev. 

(has, jak)

BRANDOV - Okresní fotbalový 
svaz v Mostě a jeho komise mlá-
deže pořádá ve fotbalovém are-
álu Sokola Brandov za účelem 
podpory mládež-
nického fotbalu 
v Krušných ho-
rách na Mostecku 
ve dnech 2. až 5. 
července čtyřden-
ní příhraniční fot-
balový kemp pro 
děti. 

Zaměření bude 
na fotbal, ale pro-
stor dostanou ta-
ké další sportovní 
aktivity s různými 
soutěžemi a také 
návštěvami růz-
ných sportovních 
a volnočasových 
aktivit. 

„Kempu se mo-
hou zúčastnit dě-
ti ve věku od 6 do 
12 let, v kterých 
chceme probudit 

zájem o sport a další pohybo-
vě zábavné aktivity. Na kem-
pu rádi přivítáme jak kluky, tak 
i děvčata,“ říká za pořadatele 

trenér mládeže Ústeckého KFS 
Jan Štefko. 

Děti přivezou každý den ro-
diče mezi 8. až 9. hodinou do 

fotbalového areálu 
v  Brandově a vy-
zvednou si je od-
poledne na stej-
ném místě mezi 
16. až 17. hodinou. 
Kemp vedou zku-
šení a licencovaní 
trenéři. Děti čeká 
dvakrát denně zá-
bavný trénink na 
travnatém hřišti 
v Brandově, v pří-
padě nepříznivého 
počasí v tělocvičně 
ZŠ Hora Svaté Ka-
teřiny. Na besedu 
přijedou fotbalo-
vé osobnosti jako 
je bývalý reprezen-
tant Petr Johana 
a současný prvoli-
gový fotbalista Ja-
kub Hora.       (jak)

Stolní hokejisté  
hráli v Mostě a v Praze

Příhraniční fotbalový kemp bude  
v Krušných horách na Mostecku

Fotbalová škola Litvínov uspořádala sportovní den mateřských škol

Litvínovské děti si užily svůj den jak se patří: soutěžemi, zábavou a sportem.

V sobotu 23. 6. 2018 se jel zá-
vod Českého poháru CILA Cup 
2018 a následně v neděli 24. 6. 
2018 závod Světového pohá-
ru. Počasí nebylo k závodní-
kům příliš nakloněno – každý 
den se jedno kolo jelo v dešti na 
mokrém povrchu, přesto to ne-

mělo na závodní výkony žád-
ný vliv. A přihlížející diváci vi-
děli špičkové výkony. Závodů se 
zúčastnilo celkem 131 závodní-
ků ve 14 věkových kategoriích 
v rozmezí od 4 do 58 let z celé 
ČR, Slovenska, Německa, Itálie, 
Lotyšska, Srbska, Polska, Špa-

nělska, Švýcarska a Ukrajiny. 
V takto velkém startovním poli 
se čeští závodníci vůbec neztra-
tili. Nejvíce pódiových umístě-
ní získali závodníci z pořádají-
cích klubů LK Jirkov a Ski club 
Krušnoborci. Závodů Světové-
ho poháru se zúčastnilo 98 zá-
vodníků. Představila se zde ce-
lá světová špička, chyběli pouze 
Japonci. Dominanci německých 
závodníků, kteří jsou dlouho-
době v tomto sportu nejlepší, se 
podařilo v první desítce narušit 
pouze českým závodníkům a to 
hned 3x, jedné Slovence a jed-
nomu závodníkovi z Lotyšska. 
Vítězství si odnesli Němci Ma-
rina Seitz a Simon Schachtner. 
Nejlepší umístění pro Českou 
republiku v ženách vybojova-
la Gabriela Kudělásková, kte-
rá obsadila 4. místo, do prv-
ní desítky zasáhla i 9. místem 
Barbora Procházková z LK Jir-
kov, v mužské kategorii si vedl 

nejlépe Jan Moller 
(KL Turnov), kte-
rý obsadil 8. místo. 
Z domácího klu-
bu Ski club Kruš-
noborci si nejlépe 
vedl Vojtěch Steh-
lík, který obsadil 
23. místo. Celkem 
se do první třicít-
ky dále probojova-
li z České republi-
ky 3 ženy a 4 mu-
ži. Všichni ocenili 
nejen závodní trať, 
ale i zázemí, kte-
ré poskytlo měs-
to Meziboří. Vel-
ký dík patří všem 
členům Ski club 
Krušnoborci a LK 
Jirkov za perfekt-
ně a profesionálně 
zvládnutou organi-
zaci celé akce.       

(red)

Světový pohár v in-line 
alpine slalomu se konal v Meziboří

MEZIBOŘÍ - O uplynulém víkendu se do Meziboří sjeli závodníci z ce-
lého světa, konaly se zde závody v in-line alpine slalomu.

Závodu v Meziboří se účastnila světová špička, bodovali i Češi.
Závodníci ocenili nejen závodní trať, ale  
i zázemí, které poskytlo město Meziboří.
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nový český seriál „mOst!“  
MOST – Je to mazec…! I tak by se dal možná charak-
terizovat nový český seriál z autorské dílny známé 
dvojice  Prušinovský - Kolečko (držitelé Českého 
lva, Okresní přebor, Trpaslík). Nový seriál s názvem 
MOST!, který se vloni natáčel v  Mostě, Litvínově 
a okolí (v  komparzu si zahrála zhruba tisícovka 
Mostečanů), přijela v těchto dnech do mosteckého 
Kosmosu přestavit Česká televize. 

Mostecké publikum mělo skvělou příležitost 
zhlédnout v předpremiéře první dva díly z osmi-
dílného seriálu. Ještě před promítáním se divákům 
představil filmový štáb a herecký ansámbl. Prota-
gonisté filmu odpovídali na dotazy Zuzany Tvarůž-
kové z České televize, která slavnostní akci mode-
rovala. „Točilo se mi báječně, děkuji Mostečákům, že 
to s námi vydrželi. Poděkovat bych chtěl zástupcům 
magistrátu a také Autodromu Most, kde jsme toči-
li a bylo nám tam moc fajn, ústecké filmové kancelá-
ři…a dalším,“ prohlásil režisér Jan Prušinovský. Po 
zhlédnutí sklidil filmový štáb spolu s herci bouřli-
vé ovace, což byl jasný signál, že má i tento filmo-
vý kousek velkou šanci u diváků zabodovat a mají 
se tak na co těšit! Na televizních obrazovkách mo-
hou premiéru nového seriálu diváci sledovat v led-
nu příštího roku. Doufejme, že seriál, včetně sloga-
nu „VŽDYCKY MOST“, který jej provází, si diváci 
(nejen mostečtí) oblíbí.

Řekli k natáčení… 
 � Kreativní producent Michal Reitler: „Chtěli jsme 

s Petrem Kolečkem udělat drzý projekt. Využít Petrův talent 
a smysl pro humor jako prostředek, jak mluvit o bolavých 
věcech. O našem strachu ze všeho, co je odlišné“. 

 � Scenárista Petr Kolečko: „S městem Most jsem se sezná-
mil přes svoji manželku, která z něj pochází. Do magické 
hospody Severka mě pak vzal tchán. Odtud jsem čerpal ne-
jen mosteckou filozofii, ale i předobrazy některých postav. 
Snad mi tam ještě po odvysílání nalejou.“ 

 � Režisér Jan Prušinovský: „Je to takový partičce z legen-
dární mostecké hospody Severka. Jeden z nich – Luděk Ří-
ha – je nenapravitelný lenoch, takový trochu arogantní.“

O čem seriál bude?
Luděk a Pavel – bratři, kteří se dlouho neviděli. Luďko-

vi to nevadí. Tedy rozhodně míň než to, že ho právě vyho-
dili z práce. Má vypnutou elektřinu, dluží peníze mlátičce 
Romanovi, jeho bývalá žena si vzala Němčoura a jeho syn 
se za něj stydí. Luděk je prostě lúzr. A všechno má být br-
zy ještě horší. U Luďka zazvoní pošťák Ondra a pozve ho 
do Pošty pro tebe, kde se oba bratři po letech opět potka-
jí. Nejenže se z Pavla mezitím stala Dáša, transka, ale hod-
lá s Luďkem odjet domů. Do Mostu… 

VŽDYCKY 
MOST

Jan Prušinovský (režisér)
Když jsem přijel do Mostu poprvé, tak 
jsem stál na náměstí a říkal jsem si, že 
se mi tady bude asi hodně líbit, a taky 
se mi tady líbilo.

Mám rád atmosféru takových měst. 
Necítím z  toho, co třeba spousta ji-
ných lidí, kteří se zaměřují na to, že 
je tady jakýsi zmar a sociální téma-
ta.  I tady se umějí lidi smát a bavit 
se spolu. Musíte chvilku pozorovat a 
bavit se s lidmi…Pro mě to bylo jed-
no z nejhezčích natáčení a rád se do 
Mostu zase vrátím.

Nemám nikdy žádnej záměr předem. 
Já se odpichuju od toho, jak se vyspím 
- a kdo se na mě nejvíc ráno usměje, 
tak má ten den nejvíc hvězd…

Martin Hofmann (herec, představi-

tel hlavní role – Luď ka)

Myslím, že uvidíte sami, co očekávat. 

Já mám tu postavu celkem rád, ale 

nevím, jestli bych ho chtěl mít doma 

(hlavní postavu, pozn.). Pro mě je to 

asi přelomová postava v mojí kariéře. 

Myslím, že některou svou předešlou 

tvorbu jsem tím nakop pořádně do 

pr…le. 

Kdo v seriálu hraje:Martin Hofmann, Erika Stárková, Michal Isteník, Zdeněk Godla, Cyril Drozda, Leoš Noha, Jitka Čvančarová, Taťjana Medvecká, Vladimír Škultéty, Jiří Schmitzer, Jan Cina…a tisícovka Mostečanů

Michal Reitler (producent) 
Chtěli jsme, aby to bylo trochu vtipný a aby nás to občas i zabole-

lo, za ty postavy. Jestli se budete tedy občas smát a občas vás to 

trochu zabolí, tak se očekávání splnilo a asi se nám to povedlo…

Petr Kolečko (scénárista)Doufáme všichni, že nedostaneme do držky. Já jsem si ně-
kolik regionů znepřístupnil svou tvorbou už dřív, například 
když jsme natáčeli seriál Vinaři, a na moji otázku producen-
tovi, jestli tam ještě můžu, mi odpověděl: „Někam jo, někam 
ne, a někam už hlavně nikdy!“  Není to žádný technologický zápis toho, co tady je, jak se tady žije, 

možná nějaká témata, různé reálie…Hodně jsme si toho vymysle-
li…Uvidíme, doufám, že to všichni vezmou s nadhledem a budou 
se u toho bavit.

Filmaři a herci při mostecké předpremiéře.

Bára Hyšková z filmové kanceláře ÚK  
v obležení filmového štábu.

Martin Hofmann

Moderátorka Zuzka  Tvařůžková

Třička šla na dračku.

Stránku připravila Vlasta ŠOLTYSOVÁ


