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Nebeskou událost století můžete pozorovat z hvězdárny
MOST – V době, kdy budou prázdniny takřka ve své půlce, nabízí se
velkolepá nebeská podívaná. Hvězdárna na Hněvíně připravuje na
pátek 27. července od 21 do 0.30 hodin mimořádné pozorování úplného zatmění Měsíce.
Dva rudé úplňky a nejdelší za- (a ve větších přístrojích na ní butmění století: Měsíc a Mars - to deme moci pozorovat tzv. albejsou dva hlavní aktéři červenco- dové útvary). Právě při zatměvých astronomických událostí. ní Měsíce budou obě tělesa na
Nejdelší úplné zatmění Měsíce opačné straně oblohy než Slunce,
v tomto století bude trvat celou a tudíž velmi blízko sebe. V době
jednu hodinu a 43 minut a k to- úkazu najdeme mimořádně jasmu se můžeme těšit na bonus ný Mars (s výraznou naoranžov podobě velké opozice Marsu vělou barvou) jen necelých 6° jižse Sluncem! „Jako třešnička na ně od zrudlého Měsíce! Poprvé si
dortu, činící z tohoto úkazu ješ- tak veřejnost bude moci na vlasttě mimořádnější zážitek, připa- ní oči ověřit nesmyslnost každodá právě na datum úkazu i vel- roční kachny o ‚Marsu o velikoská opozice Marsu se Sluncem. ti Měsíce‘, neboť i při tak velkém
Při ní bude Mars dosahovat ma- přiblížení bude rudá planeta stáximální hvězdné velikosti -2.78 le přibližně 75x úhlově menší jak
mag. Jen o 4 dny později, 31. čer- Měsíc v úplňku,“ popisují udávence, pak bude rudá planeta od lost odborníci.
(nov)
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Měsíc a Mars - to jsou dva hlavní aktéři červencových astronomických
událostí. V době, kdy budou prázdniny takřka ve své půlce, měli
bychom být svědky skvělé podívané. Nejdelší úplné zatmění Měsíce
v tomto století bude trvat celou jednu hodinu a 43 minut a k tomu se
můžeme těšit na bonus v podobě velké opozice Marsu se Sluncem!

Nebeská událost století: můžete ji pozorovat z hvězdárny.
Vážení čtenáři, příští číslo
týdeníku Homér vyjde v pátek 27. července. Sledujte
nás na www.homerlive.cz.

 Jízda veteránů
ÚSTECKÝ KRAJ Nenechte si ujít
14. července 20. ročník
největšího srazu
veteránů v Ústeckém
kraji. Od 11 do 14 hodin
v OC Olympia Teplice.
Sjede se přes sto vozů
a motocyklů od roku
výroby 1950. Vstupné
zdarma.

 Country čaje
MOST - V neděli 15. 7.
od 15.30 do 18.30 hodin
proběhne na Benediktu
tradiční Taneční
odpoledne nejen
pro seniory s country
kapelou Stará Sešlost.

Chcete psí hřiště?
MOST – Město Most vyhlašuje pro občany anketu, zda mají Mostečané
zájem o psí hřiště. Přispět svým názorem můžete do 20. července.
Češi chovají podle průzkumů z celé Evropy nejvíce psů
v přepočtu na jednoho obyvatele. V Mostě chovají psy tisíce lidí. Ke konci roku 2017 jich v evidenci magistrátu města bylo celkem 6 162. Vzhledem k tomu, že
v současné době v Mostě žije kolem jednašedesáti tisíc obyvatel,
připadá tak pes na každého desátého obyvatele. A to není málo. Město Most se proto rozhodlo, že by v Mostě chtělo vybudovat psí hřiště. Zda by měli Mostečané o novinku zájem, chce
magistrát zjistit prostřednictvím
ankety, kterou najdou občané na
webových stránkách nebo v Mosteckých listech. „V současné době jsme vyhlásili anketu pro občany města a věříme, že se občané
zapojí a pomohou nám odpovědět
na otázku, zda by mělo význam ve
městě vybudovat psí hřiště či nikoliv. Jednalo by se o oplocený plácek, který by byl určen pro čtyřnohé psí
miláčky, kde by mohli běhat na volno, měli tu k dispozici rozmanité psí herní prvky a mohli se tu dosyta vydovádět. Vybrali
jsme několik lokalit,
které si myslíme, že
by byly vhodné a jsou
na pozemcích města.
Občané mohou na-

vrhovat ale i jiné nápady,“ uvedla
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Lidé by měli v anketě rozhodnout,
zda by jim psí hřiště vyhovovalo
v lokalitě sedmistovek, v oblasti
ulic F. Malíka a A. Ševčíka a rovněž v blízkosti 18. ZŠ. Ve druhém případě zvažuje město plochu rovněž v sídlišti sedmistovek,
tentokrát mezi ulicemi Višňová, J. Zajíce a Komořanská. Nebo mohou lidé hlasovat pro třetí
možnost a to pro hřiště v oblasti
pětistovek, mezi ulicemi J. Ježka,
J. Haška, J. Glazarové a Pod Lajsníkem. „Pokud bude o psí hřiště
ze strany občanů zájem, mohlo by
se realizovat v příštím roce,“ řekla
dále tisková mluvčí.
Anketní lístek najdete na www.
mesto-most.cz na stránkách
Mosteckých listů on-line nebo
v jejich papírové podobě. Anketu můžete vyplnit a odevzdat
v informační recepci v přízemí budovy Magistrátu města Mostu nejpozději do 20. července.
Anketní lístek s odpověďmi též můžete oskenovat a do
stejného data odeslat na e-mailovou
adresu listy@mesto-most.cz.
(sol)
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SERVIS DOMÁCÍCH

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Společnost ČEZ varuje:
Dejte pozor na podvodníky!
MOST - Společnost ČEZ Distribuce varuje před falešnými
pracovníky ČEZu. Lidé, zejména senioři, by se měli mít na
pozoru.
Podvodníci, kteří se vydávají
za pracovníky ČEZ Distribuce
a tvrdí, že mají se zákazníkem
dohodnout změnu dosavadních cenových tarifů, přesvědčují spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy. Nabízejí
paušální slevy a podobně. ČEZ
Distribuce před těmito podvodníky, kteří využívají neseriózní metody a zaměřují se především na starší občany, varuje.

ČEZ Distribuce jako distributor elektrické energie nevybírá žádnou hotovost a nepotřebuje od klientů na místě předkládat žádné doklady. „Naši zaměstnanci, kteří do objektů či
nemovitostí vstupují například
za účelem oprav a revize našeho
zařízení nebo odečtu elektroměrů a podobně, u sebe vždy mají
služební průkaz s fotografií a jeho identitu lze ověřit na bezplatné poruchové lince 800 850 860,“
informoval Ondřej Horák, vedoucí odboru obsluha klienta
pro veřejný sektor ČEZ Distribuce.
(nov)

Malujte s Pavlem Lakomým
MOST – Na „Prázdninový workshop aneb malování s Pavlem Lakomým“ zve Oblastní muzeum v Mostě.
Akce probíhá 15. 7. a 12. 8. od 10 do 17.30 hodin. Prázdninový
kurz malování s malířem a sochařem Pavlem Lakomým je vhodný
i pro děti od 10 let. Vstupné je 1 000 Kč.
(nov)
Baumaxa.pdf
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komunální politika

Řidiče čekají uzavírky u Kahanu
MOST – Objížď ky a zhoršená
průjezdnost čeká už brzy řidiče u Kahanu. Stejně jako v loňském roce se zde bude i letos
během prázdnin rekonstruovat
autobusová zastávka. Uzavřen
tak pro osobní automobily zůstane kruhový objezd u Lidlu
směrem do ulice Lipová.
Rekonstrukce zastávky městské hromadné dopravy v Lipové ulici u Kahanu bude důvodem částečné uzavírky komunikace v této ulici, a to již od
poloviny července. Uzavřen
bude vjezd do Lipové ve směru od kruhového objezdu ulic
Višňová, Okružní a Velebudická. „Průjezd bude umožněn jen
autobusům městské hromadné dopravy. Objízdná trasa povede přilehlými ulicemi, obdobně jako v loňském roce, a bude
řádně vyznačena. Prosíme řidiče, aby sledovali dopravní značení a řídili se jím a nekomplikovali tak zbytečně dopravní ani
stavební ruch v uvedeném místě,“ apeluje na občany tisková
mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Objížďka
pro vozidla povede okolní zástavbou, bude řádně vyznačena. Po dobu stavby bude omezeno i parkování v ulicích, které budou sloužit jako objízdná
trasa. „Ke kruhovému objezdu u Lidlu bude lepší dojet ulicí Jana Palacha a Višňovou,“ radí lidem mluvčí Alena Sedláčková a doporučuje kruhovému
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objezdu u Lidlu, pokud je to
možné, se raději vyhnout zcela. Doba stavby a s ní spojené
omezení provozu je plánováno
zhruba na šest týdnů. „Uzavírka bude zahájena v nejbližších
dnech a trvat by měla do konce prázdnin,“ upřesnila dále tisková mluvčí.
V rámci rekonstrukce bude
zastávkový pruh prodloužen ze
současných 26 na 34 metrů, tak
aby se sem vešly bez problémů
dva autobusy za sebou. Realizací stavby dojde k rekonstrukci
zastávky MHD v ulici Lipová
v Mostě a vytvoření bezbariérového nástupiště a bezbariérové vodící linie pro samostatný
a bezpečný pohyb nevidomých
a slabozrakých lidí. Chodníky budou provedeny z betono-

vé skladebné dlažby. Bude provedena zastávka MHD v provedení ze speciálních bezbariérových betonových panelů
a obrubníků. Dále bude upravena část dešťové kanalizace,
realizována část úprav zeleně a provedeny další práce dle
projektové dokumentace. Práce
provede společnost JMV tech
s.r.o. Cena stavby činí zhruba
3,5 milionu korun včetně DPH.

Kruhák v Lipové na
řadě později
Na rekonstrukci autobusové zastávky měla původně navázat i celková oprava zdejší
vozovky a zcela se měla změnit problematická křižovatka
na druhém konci Lipové ulice,

a totiž trojúhelníkové křížení ulic Lipová, Topolová a Zd.
Štěpánka, které se mělo přebudovat na okružní křižovatku. Tuto akci ale vedení města odložilo na příští rok. „S vybudováním této okružní křižovatky počítáme a je pro nás
prioritou. Vzhledem ale k problematickému provozu během
budování zastávek jsme se rozhodli akci posunout. I vybudování kruhového objezdu bude
totiž znamenat omezení provozu a uzavírky, a neradi bychom
zbytečně ještě více komplikovali situaci a provoz v této části města,“ zdůvodnil nedávno
posunutí záměru s novým kulaťákem v Mostě primátor Jan
Paparega.
(sol)

Prázdniny na 7.ZŠ se prodlužovat nebudou!
MOST – Žáci a učitelé ze sedmé základní školy v Mostě v ulici Jakuba
Arbesa si nakonec prodlužovat prázdniny nebudou. Do školních lavic usednou jako všichni ostatní už 3. září. Plánovaná rekonstrukce
v podkroví školy se totiž konat nakonec nebude.
Až 17. září měli začít výuku
v novém školním roce žáci druhého stupně mostecké základní
školy, a to kvůli plánované rekonstrukci. Škole se totiž podařilo získat grant z Evropského
fondu regionálního rozvoje na
vybudování odborných učeben.
Předpokládané náklady projektu měly činit kolem pětadvaceti milionů korun, přičemž výše dotace měla být až devadesát
procent uznatelných nákladů.
Podmínkou k získání dotace ale
bylo, že učebny měly být na škole vybudovány do patnáctého
září. Se zahájením rekonstrukce by se tak muselo už začátkem července. Výběrové řízení, které vyhlásil mostecký magistrát před koncem školního
roku, ale bylo zrušeno, protože
nabídková cena přesáhla předpokládanou výši nákladů zhruba o čtyři miliony korun. Město
proto vyhlásilo novou zakázku.
I ta ale byla nakonec zrušena.
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V letošním roce přijde na řadu i druhá zastávka u Kahanu.

stavby v červnu 2019 a předpokládaným dokončením do konce roku 2019,“ vysvětlila dále Libuše Hrdinová a ještě dodala:
„Z tohoto důvodu začne vyučování ve všech ročnících 3. září 2018
v 8 hodin. Všem rodičům se
omlouváme za vzniklé zmatky,

„Zadavatel zakázku na nástavbu odborných učeben zrušil, protože byla předložena nabídka jediného účastníka, jejíž
cena překročila o zhruba 7 milionů korun původně předpokládanou
hodnotu veřejné zakázky,“ potvrdila ředitelka
školy Libuše Hrdinová.
Odborné učebny tedy v novém školním
roce žáci využívat ve
výuce nebudou. Škola ale přiklepnutý grant
nakonec vracet muset nebude a celá akce
se tak posune do dalšího školního roku. „Poskytovatel dotace před Ještě není vše ztraceno. Bude další soutěž.
několika dny prodloužil nejzazší možný termín reali- bohužel jsme celou situaci nezace do konce ledna roku 2020. mohli jakkoliv ovlivnit...“
Odborné učebny na škole teZadavatel, v tomto případě tedy
město Most, tak může tuto ve- dy vzniknou s ročním posunem
řejnou zakázku vyhlásit znovu. a to v současných půdních proTentokrát se zahájením realizace storách školního objektu. Mělo

by se jednat o tři nové učebny –
jazykovou, počítačovou a multifunkční, která bude sloužit pro
výuku přírodovědných předmětů, tedy přírodopisu, fyziky a chemie. Kromě odborných
učeben bude vybudován i výtah
a únikové schodiště, projekt ta-

ké řeší propojení školy a její zabezpečení. Odborné učebny by
měli využívat například i žáci
a učitelé z okolních škol či mateřinek.
(sol)

Kurz Jedu s dobou: Hlaste se na poslední termín
TŘEBÍVLICE - Vinařství Johann W
v Třebívlicích pokračuje v pořádání kulturních akcí. Po prohlídce vinných sklepů, degustaci
zdejšího vína, divadelním představení, koncertech a dalších
úspěšných akcích, tentokrát
připravilo koncert Xaviera Baumaxy.
Xavier Baumaxa (vlastním
jménem Lubomír Tichý) je litvínovský písničkář a kytarista.
Ve čtrnácti letech založil svou
první kapelu Prach. Než se vy-

dal na sólovou dráhu, působil v kapelách V.M.H. a Faulnamusic. Jeho projev je založen na
slovních hříčkách, parodiích na
různé hudební styly a zpěváky.
Písně prokládá minimalistickou
poezií ukrajinského básníka Em
Rudenka. „Přijďte si v sobotu 14.
července poslechnout nejen skvělou muziku, ale vychutnat i naše víno a ochutnat domácí pochoutky,“ zve ředitel vinařství
Martin Jaroš.
(nov)

MOST - Mostecký autodrom přijímá přihlášky na poslední termín
bezplatného kurzu bezpečné jízdy pro řidiče a řidičky starší 65 let.
Zájem je enormní, a proto by uchazeči neměli váhat. Termín kurzu je
úterý 28. srpna a je shodný pro všechna výcviková centra, zájemci se
mohou přihlásit na webových stránkách www.jedusdobou.cz.
Zájemci o srpnový termín
kurzu na mosteckém autodromu mají stále šanci. Volná místa
jsou v dopoledním, i v odpoledním turnusu. „Zatím se setkáváme jen s kladnými ohlasy. Účastníci si pochvalují zejména přístup
našich instruktorů, jejich informace, rady a doporučení oceňují
jako velmi přínosné a podnětné,“
uvedla eventová manažerka polygonu Pavla Přibylová.

Kurz je součástí projektu Jedu s dobou, bezplatného vzdělávacího programu pro širokou aktivní motoristickou veřejnost seniorského věku. Jeho
ideou je navázat na celoživotní zkušenosti řidičů seniorů
s cílem rozšířit jejich informovanost v oblasti legislativy,
bezpečnosti silničního provozu a zdravovědy formou bezplatných kurzů bezpečné jíz-

dy. Přihlášení senioři
kurz absolvují zdarma, finanční podporu ve výši šest milionů korun projekt
získal z fondu zábrany škod ve
správě České kanceláře pojistitelů. Organizátorem vzdělávacího programu je Asociace center pro zdokonalovací výcvik řidičů Autoklubu ČR
(AČR) ve spolupráci s Radou
seniorů ČR.
Chválou na kurz nešetřil
devětašedesátiletý Luděk Kučera z Teplic, který je aktivním řidičem už více než 50

let. Na kurz
Jedu s dobou jej upozornil soused z chalupářské osady. „Jezdím často, poslední dobou se
synem i túry na sever Evropy.
Člověk musí být stále ve střehu.
V tomto je kurz velmi přínosný. Je skvělé vyzkoušet si v praxi reakce své i svého vozu v krizových situacích a s pomocí rad
instruktora jejich zvládnutí,
přitom v podmínkách, kdy člověk neohrozí sebe ani posádky
jiných vozidel,“ shrnul své dojmy.
(nov)

zpravodajství

Nový informační systém MHD už
funguje v Mostě i v Litvínově
MOST – Nový informační systém
slavnostně představil a nedávno spustil do provozu Dopravní
podnik měst Mostu a Litvínova.
Litvínovští se tak mohou přepravovat v MHD stejně komfortně
a moderně jako Mostečané, kde
byl info systém spuštěn o něco
dříve.
Nově dokončený informační
systém byl spolufinancován Evropskou unií. V rámci projektu
se objevilo celkem 16 informačních panelů na zastávkách Litvínov, Citadela, Litvínov, U Dílen, Litvínov, Stadion, Litvínov,
Technické služby, Litvínov, Poliklinika, Litvínov, Obchodní
dům, Most, ČSM, Most, Severografie, Most, Rudolická, Most,
nemocnice, Most, Kahan. Došlo také k rozšíření optické páteřní sítě či dovybavení vozidlového systému MHD. „Došlo tím
ke zkvalitnění poskytovaných služeb městské hromadné dopravy
i ke zvýšení kvality života obyvatel ve městě Most a Litvínov,“ řekl ředitel Dopravního podniku
měst Mostu a Litvínova Daniel
Dunovský. Podle jeho slov došlo
ke zvýšení atraktivity obou měst
pro návštěvníky a turisty.
Představení novinky se zúčastnila starostka Litvínova Kamila Bláhová v doprovodu ta-
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Představení novinky se zúčastnila spolu s ředitelem dopravního podniku Danielem Dunovským starostka
Litvínova Kamila Bláhová.
jemníka městského úřadu Valdemara Havely, zástupci dodavatele, kterým je společnost AŽD
Praha, s.r.o. a vedení dopravního podniku. Všichni se měli možnost svézt tramvají z depa
až na konečnou stanici u Citadely a názorně si prohlédnout, jak
nový info systém funguje v praxi. Například si prohlédli, jak si
mohou nevidomí vyžádat informace z tramvaje, autobusu či si
nechat přečíst obsah informačního panelu. Také jim byla před-

vedena možnost komunikace dispečinku s cestujícími, a to
prostřednictvím běžícího textu na panelu nebo přímé hlášení
dispečinku na konkrétní zastávku. „Velmi se mi to líbí, jsem ráda,
že do Litvínova s tímto systémem
dorazilo jedenadvacáté století,“
řekla starostka Litvínova Kamila
Bláhová. „Vozidla MHD jsou nyní vybavena novým řídicím systémem, který komunikuje a monitoruje pohyb vozidel pomocí nové
digitální radiové sítě. Na zastáv-

kách pro cestující jsou pak nainstalovány nové označníky s informačními panely zobrazující aktuální odjezdy autobusů a monitorující aktuální situaci. Dodaný
systém tak přispívá nejen k lepší
organizaci a plánování dopravy,
informovanosti cestující o aktuálních odjezdech jejich spojů ze zastávek, ale i ke zvýšení bezpečnosti řidičů vozidel MHD a cestujících na zastávkách,“ dodal za dodavatele, společnost AŽD Praha,
Robert Janko.
(sol)

 Ptejte se politiků
Před pár dny vypsalo město
veřejnou zakázku na dopravní studii třídy Budovatelů.
Jde o významný zásah do centra města, který ovlivní chování lidí v centru na mnoho let
dopředu. Jediným hodnoticím kritériem je opět nejnižší nabídnutá cena. Je to velmi
komplexní úkol, který běžný
dopravní inženýr vybraný podle nejnižší ceny, i když by byl
z Mostu, může jen těžko splnit s ohledem na urbanistické,
dopravní a další řešení. S architektonickou soutěží víte, co
za peníze dostanete, takhle ale
kupujete „zajíce v pytli“. Ptám
se, proč město opět nepřistoupilo k vypsání otevřené architektonické soutěže? Je zarážející, jak krátká doba je poskytnutá na zpracování nabídek.
Je na zvážení, zda se za 3 týdny
dá zpracovat kvalitní nabídka.
Studie je úvodním koncepčním materiálem k záměru města zkvalitnit dopravní prostor
páteřní městské třídy a navazuje na plán udržitelné mobility.
Návrh bude představen odborníkům a veřejnosti a projednán.
Jeho finální podoba bude sloužit nejen pro stanovení nových
dopravně inženýrských opatření, ale také pro zpracování podrobnější architektonické studie revitalizace současného vymezeného veřejného uličního
prostoru, zejména v centrální
zóně. Termín a forma jejího zadání nebyla dosud určena a bude jistě předmětem diskuse například v rámci projednávání zadané dopravní studie. Doba a zpracování nabídek veřejné
zakázky je s ohledem na dostupnost podkladů, jimiž jsou
digitální mapa, ortofotomapa,
3D vizualizace nebo panoramatické pohledy, dostatečná.
Na lavičce v ul. V. Talicha se
večer povaloval a vyřvával opilec. Někdo volal městkou policii, sice dorazila, ale opilce
tam nechala a odjela. Ten ještě

Jan Paparega
asi půl hodiny vyřvával a nadával nájemníkům, kteří ho
okřikovali. Nevím, jestli mu
městská policie něco říkala,
nevím jestli ho legitimovala,
ale když odjížděla, ohromně
se tím bavil. Opravdu to musíme poslouchat?
Pokud se nejedná o prostor
vymezený vyhláškou o zákazu
konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích statutárního města Mostu, a v tomto
případě se o něj nejednalo, nemá městská policie moc možností jak zákonně zasáhnout
v případě podnapilých občanů pohybujících se po městě.
Oznámení na záznamu Městské police Most ve 20:30 hod.
paní X. mělo jiný obsah, znělo,
že opilec odchází z místa a nezpůsobil žádnou škodu. Pokud
se choval hlučně, je otázkou,
zda došlo k naplnění skutkové podstaty přestupku v oblasti veřejného pořádku, případně přestupku proti občanskému soužití, neboť se nejednalo ani o noční dobu. V případě,
že se bude toto jednání občanů
vnímáno ze strany ostatních jako obtěžující, lze využívat tel.
linku 156 stálé služby Městské
policie Most, která na místo vyšle hlídku ke zjištění skutkového stavu věci, tak jako v tomto případě.
Odpovídá primátor města
Mostu Jan Paparega

Severočeši.Most jdou do voleb s novou značkou
MOST - „ProMost“ - taková je
nová značka politického hnutí Severočeši.Most, kteří jsou
součástí vládní koalice v Mostě.
Po soudních sporech o značku nemůže již hnutí pod tímto
názvem kandidovat a proto se
v komunálních volbách objeví
pod hlavičkou hnutí „ProMost“
a se sloganem „Srdcem pro
Most“.
„ProMost jsou noví Severočeši.Most. Značku Severočeši.Most,
pod kterou jsme kandidovali v roce 2014, dál ovládá strana sdružená kolem Sdružení Mostečané Mostu. Název jsme změnili, abychom se definitivně oddělili od minulosti. Naším největším
úkolem nyní bude přesvědčit naše voliče, že tato parta (současní
Sč.Most) stále existuje, pouze pod
jiným názvem,“ vysvětlil v úvodu tiskové konference náměstek
primátora Mostu Marek Hrvol.
„Jsme samostatné, zaregistrované politické hnutí,“ doplnil jeho
slova primátor Mostu Jan Paparega. Podle jeho slov chce hnutí
ProMost pod novou značkou na
podzim uspět minimálně se stejným počtem mandátů jako při
posledních volbách. „Jdeme do
toho opět společně. Pro další čtyři roky je cíl jasný: dotáhnout do
konce rozpracované úkoly a začít
další nové,“ řekl primátor.

HLEDÁ

RECEPČNÍ
Plat:
20 000 - 25 000 Kč/měsíc
Pracovní poměr:
práce na plný úvazek
Vzdělání:
středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou

Na fotografii zleva: Ing. Jiří Zelenka, MUDr. Saša Štembera (zastupitel), Ing. Markéta Stará (náměstkyně
primátora), Ing. Jan Paparega (primátor), Ing. Marek Hrvol (náměstek primátora), MUDr. Alena Dernerová
(zastupitelka, senátorka), Alois Malý (radní) a Vlastimil Vozka (radní).
Velký otazník se ještě donedávna vznášel nad přímým politickým angažmá mosteckého
podnikatele Jiřího Zelenky. Na
rozdíl od předešlých dvou volebních období už guru stávajících Sč.Most a nového hnutí ProMost na podzimní kandidátce figurovat nebude. „Nejsem už občanem města Mostu,
a proto zde nemohu kandidovat.
Chci ale hnutí pomáhat, aby se
Most dál úspěšně rozvíjel,“ sdělil Jiří Zelenka.

Představením nové značky
ProMost současně hnutí oficiálně
zahájilo i svou předvolební kampaň do komunálních voleb 2018.
Lídra zatím hnutí sice neodtajnilo, nicméně želízkem v ohni zůstává současný primátor Jan Paparega a s ním několik dalších
členů. „Rozhodnutí o tom, kdo povede kandidátku, je výhradně na
členech našeho hnutí. Jmen je několik. To, které bude na prvním
místě, bude známé v červenci,“ řekl Jiří Zelenka s tím, že on osobně

by si přál, aby v případě vítězství
hnutí ProMost zůstal nadále primátorem Jan Paparega.
Kampaň hnutí ProMost by se
měla odehrávat na sociálních sítích a v tisku. „Naší vypovídající
kampaní je to, co se nám ve městě
Most podařilo prosadit a zrealizovat. Občané vědí a zhodnotí nejlépe, jak jsme pro ně pracovali. Tento trend se nám vyplatil a v něm
chceme pokračovat,“ uzavřel zahájení kampaně Jan Paparega.
(ina)

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
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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

POLEDNÍ MENU
16. – 20. 7. 2018

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

Pondělí
Domácí česnečka
150 g
Hovězí gulášek, houskový knedlík/těstoviny
150 g	Kuřecí řízečky, bramborová kaše, okurkový salát
350 g
Zeleninový salát s hermelínem a pomeranči

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ÚTERÝ
Zelná polévka s klobásou
150 g
Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
150 g
Segedínský guláš Speciál, houskový knedlík
350 g
Těstovinový salát s kuřecím masem

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Pečená vepřová krkovička, bramborový knedlík, červené zelí	
150 g 	Kuřecí plátek zapečený s fazolkami a šunkou, bramborová kaše
350 g
Zeleninové rizoto sypané sýrem, okurka

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ČTVRTEK
Tomatová polévka
150 g
Roštěná na žampionech, šťouchaný brambor
150 g
Vepřový samuraj, dušená rýže
350 g
Špagety s kuřecím masem a smetanovou omáčkou

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

PÁTEK
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky a domácími nudlemi
150 g
Španělská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Smažené karbanátky, vařený brambor, tatarská omáčka
350 g
Zahradní salát
SPECIÁL	 180 g – PEČENÁ KACHNÍ PRSA NA POMERAČNÍCH
S MÁSLOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč
120 Kč

Doba přípravy speciálu cca 20 min.

zpravodajství

Václav Hofmann: Divadelní léto
na Hněvíně bude i v roce 2019!
MOST - Hrad Hněvín má za sebou další „Divadelní léto“, úspěšnou
a oblíbenou přehlídku divadelních představení Městského divadla
v Mostě. Divadlo pod širým nebem v romantickém prostředí zdejšího hradu se opět těší velkému zájmu. Jak je s průběhem „Divadelního léta“ spokojený jednatel mosteckého divadla Václav Hofmann?
To a další prozrazuje v následujícím rozhovoru.
Divadelní léto má za se- výkony herců. A horšího, než
bou všechna čtyři představe- promoklý úprk domů, zklamání z toho, že zrovna já nebo my
ní. Bylo opět vyprodáno?
Beznadějně vyprodány byly máme takovou smůlu a musívšechny čtyři tituly, které jsme me domů, když jsme se tolik těpro Divadelní léto 2018 připra- šili! Ale větru a dešti zatím povili - Sluha dvou pánů, Prin- ručit neumíme, takže s každým
cezna se zlatou hvězdou, Noc představením, které odehrajeme, mi spadna
Karlštejně
ne ze srdce dali Ať žijí duchoší kámen. Za tři
vé. Vyprodáno
roky, kdy Divabylo prakticky
delní léto funjiž v březnu, neguje, jsme kvůboť vstupenky na
li počasí pouv pořadí již třeze dvakrát rutí divadelní léto
šili představení.
jsme začali „proZ toho letos to
dávat“ už v lisbylo jedno vetopadu loňského
černí představeroku. Zájem byl Václav Hofmann
ní Noci na Karla je, k naší nemalé radosti, obrovský. Diváci štejně. Dvě dopolední předstase na hrad Hněvín a představe- vení Divadla rozmanitostí Ať
ní na něm pořádaná jen hrnou. žijí duchové! jsme přesunuli do
Vyplývají z toho jiné starosti - Repre.
Co diváka do divadla pod
jak je všechny uspokojit. Kapacita dvě stě míst pro dospělé a tři širým nebem láká? Vždyť na
sta pro děti byla rychle vyčerpa- rozdíl od komfortu kamenná a my musíme mnohé žádos- ného divadla hrozí napříti o vstupenky už dlouho odmí- klad právě zmíněné špatné
tat. Není to nic příjemného, ale počasí….
Věřím, že jednak tituly, které
když jsme před třemi lety Divadelní léto plánovali, měli jsme uvádíme, protože patří mezi ty
starosti úplně opačné. Báli jsme skutečně divácky nejúspěšnější,
se, že budou diváci pohodlní které jsme v uplynulých divaa na hrad se jim pěšky do prud- delních sezónách uvedli. Vždyť
kého stoupání nebude chtít. Na- „Sluha dvou pánů“ měl minuštěstí jsme se v tomto předpo- lý týden již stou reprízu a „Ať
žijí duchové“ jsou nejúspěšnějkladu zmýlili.
I když to zpočátku vypa- ším titulem Divadla rozmanidalo slibně, letos vám ale tostí. Premiéru měla inscenace už v roce 2012 a repríz bypočasí moc nepřálo...
Počasí je pro představení lo přes tři sta.
Samozřejmě významnou roli
v přírodě tím nejhorším nepřítelem, pokud se nevyve- hraje prostředí hradu Hněvína.
de, a přítelem, pokud se vyve- Je výjimečné, krásné, pro pode. Co může být krásnějšího dobné akce stvořené. Diváci si
než teplá, vlahá noc v přírodě, tamní prostředí a neopakovaosvětlená scéna hradu a skvělé telnou noční atmosféru zami-

Atmosféra Hněvína je pro divadlo jedinečná.
lovali a povětšinou se tam vrací. Nepohodu a vrtochy počasí
snáší s neobyčejnou statečností. Ti mimomostečtí, kteří prostředí hradu neznají, ho při příchodu mnohdy i nahlas obdivují.
Pokud někdo letos „Divadelní léto“ nestihl, může se
těšit na příští rok?
Pokud někdo letošní divadelní léto nestihl, či na něj prostě nezbyly vstupenky, má samozřejmě šanci znovu za rok.
Divadelní léto na Hněvíně už
se stalo tradicí a k Mostu, jeho
divadlu i koloritu prostě patří.
Most prý patří k městům, kde
jsou nejhorší podmínky k životu. Návštěvníci, i ti mimomos-

tečtí, si to po návratu z představení na Hněvíně určitě nemyslí!
Už plánujete, které tituly příští rok na Hněvíně nasadíte?
Dramaturgie Divadelního léta 2019 ještě není kompletní,
ale k osvědčeným titulům bychom rádi přidali ještě Hrabalovy „Postřižiny“, oblíbený titul v režii Petra Svojtky a v hlavní roli se skvělou Lucií Jagerčíkovou. Zatím nevíme, zda to
všechno zvládneme termínově.
Možná budeme muset hrát už
celý měsíc červen, abychom vše
stihli. Jedno ale víme určitě - Divadelní léto na Hněvíně i v roce
2019 bude!
(nov)

Sportoviště v Albrechtické se promění
v nejmodernější krytou halu
Konec telefonních budek
MOST – Mobilní operátor O2
zruší pět telefonních budek
v Mostě.
Dlouhodobě minimální provoz vykazují telefonní automaty v ulicích Z. Štěpánka, S. K.
Neumanna, Čsl. armády, J. A.

Komenského a Česká. Společnost O2 Czech Republik proto oznámila, že uvedené veřejné telefonní automaty zruší během druhého pololetí letošního roku.
(nov)

MOST – Sportovní hala Most se
pustila do další ze zásadních
rekonstrukcí na svých sportovištích. Opravuje sportovní areál
v Albrechtické ulici, který využívají stovky sportovců včetně
veřejnosti. Hotovo by mělo být
ještě v průběhu prázdnin.
Opravit sportovní areál plánovalo město už v předchozích
letech. „Po čtyřech letech se nám
podaří dotáhnout do konce zásadnější rekonstrukci v Albrech-

tické, která je financována městem. Areál je hojně navštěvovaný a sportovci se tak mohou těšit, že budou trénovat v mnohem
lepších a komfortnějších podmínkách,“ upozornil ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek.
Sportoviště by se mělo kompletně zateplit, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti budovy. Dále se plánuje výměna obvodového pláště budovy na východní a západní straně, objekt
dostane nová okna a upraví se
také povrchy interiéru. Místnost
bude opatřena vzduchotechnikou s rekuperací tepla a novým
umělým osvětlením včetně no-

vé časomíry. Předpokládaná cena zakázky by měla vyšplhat na
zhruba šest milionů korun bez
DPH.
Tím ale opravy v Albrechtické neskončí. „Rozhodli jsme se
nakonec využít toho, že když už
bude sportoviště uzavřené, opravíme zde i střechu. Město nakonec uvolnilo finanční prostředky
i na tuto část. Střecha se opraví
v části nad šatnami, chodbami
a recepcí. Tím bude tento objekt
kompletně vyřešený. Díky těmto plánovaným opravám a vylepšením, jako je například i klimatizace apod., se tak Albrechtická
dostane mezi nejlepší kryté ha-

Frekventované sportoviště čeká zásadní rekonstrukce.

ly v širokém okolí,“ je přesvědčen Petr Formánek. Sportoviště v Albrechtické ulici využívají
v současné době například badmintonisté, florbalisté, fotbalisté, ale také školy a školky a neposledně i veřejnost.
„V loňském roce se zde opravovala vstupní hala a recepce, kde
se měnila podlaha. Ta byla již
v havarijním stavu. Ještě tu plánujeme oplocení areálu, protože
je nyní poškozené od vandalů,“
podotkl ještě ředitel sportovní
haly. Všechny práce by měly být
v Albrechtické dokončeny zhruba do poloviny srpna.
(sol)

zpravodajství
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Kdo natankuje benzin na autodromu,
může vyhrát zajímavé ceny
MOST - Mostecký autodrom vyhlásil novou soutěž. Každý, kdo
si v červenci natankuje do nádrže svého vozu benzin či naftu
alespoň za 100 korun u samoobslužné čerpací stanice OMV
v areálu autodromu, může vyhrát jednu z pěti zajímavých cen.
„Na konci měsíce účtenky od
benzinu či nafty slosujeme. Kdo
má zájem se soutěže zúčastnit,
odevzdá účtenku se svým jménem a telefonním kontaktem ve
startovní věži či ve správní budově polygonu, nebo ji oskenovanou
pošle na e-mailovou adresu rausova@autodrom-most.cz,“ upřesnila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Vedle čerpací stanice pohonných hmot autodrom disponuje
i dobíjecí stanicí pro elektromobily či pneuservisem, který kromě oprav a výměny pneumatik nabízí i drobné servisní služby a komplexní umytí a vyčištění vozu. „Pobyt na autodromu je
možné si zpestřit i na motokárové dráze, pro nejmenší návštěvníky máme dopravní hřiště se znač-

kami a funkčními semafory. Půjčíme jim zdarma kola, koloběžky
či odrážedla a také přilby. Odreagovat se mohou i na skluzavce,
prolézačkách a na malém hřišti si
zahrají i fotbal,“ vyjmenovala Jana Svobodová.
(nov)

Hlavní cenou je poukázka na kurz sportovní jízdy v hodnotě 5 433 korun. Ostatní čtyři výherci získají půlhodinovou
jízdu po velkém závodním okruhu vlastním vozem v hodnotě 1 100 korun, dvě vstupenky na závodní víkend Czech
Truck Prix v celkové hodnotě 980 korun, ruční umytí vozu
v hodnotě 500 korun nebo desetiminutovou jízdu po velkém závodním okruhu v hodnotě 400 korun.

Divadlo o prázdninách projde rekonstrukcí
MOST – Městské divadlo v Mostě má v současné době divadelní prázdniny. V budově se ale na
prázdniny a odpočinek „nehraje“. Probíhá tu totiž zásadní rekonstrukce hlediště. Diváci by
měli na novou sezónu sedět již
mnohem komfortněji.
V divadelní budově se začalo s opravami. Změna se dotkne
hlavně podlah hlediště a opravena budou také sedadla. „Podlahová krytina bude vyměněna za novou na všech místech,
tedy jak na podlaze, schodišťových stupních, tak částečně na
stěnách hlediště a v obou lóžích,“
podotkla tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Současně s výměnou podlahové krytiny probíhá oprava
všech sedadel, repasovaná sedadla se po položení nového koberce vrátí na své místo. Vymění se tak na 700 metrů čtverečních podlahové krytiny a opraví 500 sedadel přímo v hledišti
a 3 sedadla náhradní. „Výměna
sedadel už byla zapotřebí a zvažovali jsme ji s jednatelem divadla již delší dobu. Letos se to konečně zdaří. Stávající sedadla
jsou totiž již dost opotřebovaná.
Co se týče jejich výměny, nepůjde o zcela nové sedačky, ale o repasi stávajících. Konstrukce zůstane stejná, sedačky budou pouze nově potažené, takže prostor
se nijak pro diváka nezmění,“
uvedl mostecký primátor Jan
Paparega. Předpokládaná hod-

nota zakázky činí 5,2 milionu
korun bez DPH. „Pokud vše půjde podle předpokladů, měly by
se opravy stihnout během diva-

Letos se opraví ve spodních prostorách a v horních patrech přijde na řadu v příštím roce,“ slíbil Jan Paparega a ještě dodal:

V letošním roce město Most
podpořilo městské divadlo 33,5
miliony korun z rozpočtu, což
je o milion a půl více než v loň-

První představení po divadelních prázdninách si v novém hledišti budou moci návštěvníci vychutnat
již v úterý 11. září, a to divadelní hru Splašené nůžky na Velké scéně od 19 hodin. Divadelní sezónu po
prázdninách ale odstartuje další ročník Divadelního vinobraní, které se plánuje na středu 5. září.
delních prázdnin,“ doplnil první muž města.
Rekonstrukcí projde i sociální zařízení ve spodních patrech divadla. „Sociální zařízení
v divadle je rovněž v žalostném
stavu a dlouho bylo opomíjené.

„Letošní renovace v městském
divadle bude patřit mezi největší za poslední čtyři roky. Loni tu
sice také probíhaly opravy, které
se týkaly techniky uvnitř, ale šlo
o menší zakázky. Loni bylo prioritou Divadlo rozmanitostí.“

ském roce. „Město má divadlo
jako rodinné stříbro, počítáme
s jeho podporou i nadále. Rozpočet divadla je na úrovni zhruba
44 milionů korun ročně, přičemž
deset milionů tvoří tržby,“ doplnil ještě primátor.
(sol)

„Náš“ venkovský dvoreček uspěl
MOST - Městská správa sociálních služeb v Mostě se již poněkolikáté zúčastnila expozice ŠIKOVNÉ RUCE NAŠICH SENIORŮ v Lysé nad
Labem.
Expozice se pyšní celkem
3 142 soutěžními pracemi z celé České republiky, ale i ze Slovenska. Odborná porota vybrala 42 prací k ocenění a osm
prací k udělení zvláštních cen.
„Náš venkovský dvoreček, který byl vyroben uživateli domovů pro seniory, byl oceněn. Ocenění nás velmi těší a jsme rádi,
že jsme byli součástí výjimeč-

ných prací,“ uvedla ergoterapeutka Domova pro seniory
v Barvířské ulici Vendula Miletínová. Expozice zahrnuje lípu srdčitou – náš národní strom, babičku, dědečka,
vnoučata, venkovská zvířata
a mnoho dalších. Expozice vyjadřuje příběh, vzbuzuje pocity a emoce.
(nov)

Mostečtí senioři prostě umí…

Šedá myška
Byla vždycky hodná holka. Rodičům dělala jen radost. Ochotně
plnila všechna přání, která rodiče měli. Ve škole se snažila patřit
k lepším žákům, i když jí vždy malinko chybělo, aby se dostala mezi
jedničkáře. Chodila do oddílu házené, jak si přála její matka. I tady se snažila o co nejlepší výsledky, aby udělala trenérovi i mámě radost.
Sport jí ale nikdy moc
nešel, a tak přes veškerou snahu patřila
k průměrným hráčkám. Spolužáci ji brali mezi sebe, protože
byla spolehlivá a vždy
se snažila každému
pomoci, vyhovět. Nebyla nikdy vysloveně
ošklivá, ale nepatřila ani mezi krasavice.
Taková nenápadná
myška, které si nikdo na první pohled nevšiml. Neuměla kombinovat barvy, neuměla využívat módní trendy. Udržovala si ale pěknou
postavu a když měla svůj den nebo
jí pomohly kamarádky, vypadala
pěkně. Proplouvala životem na své
vlně průměrnosti bez výkyvů, neupozorňovala na sebe. Všichni její
přátelé a známí byli zvyklí, že tady
je a mohou se na ni kdykoliv obrátit. S Robertem se seznámila na
maturitním plese. Byl o dva roky
starší a přišel s královnou ročníku.
Měl v sobě všechno, co jí chybělo.
Nápadný, krásný, vyzývavý, vždy
a za všech okolností středem pozornosti. Dívky odzbrojoval chlapeckým úsměvem, kluky dostával
vysportovanou figurou a přesnými úspornými pohyby, které si tělo osvojí bojovými sporty. To byl
kluk, kterého chtěla každá holka v sále. Bylo jí jasné, že takového ona nikdy mít nebude. Na maturitní ples přišla bez kluka, spolužáci ji ale sedět nenechali. Tančila
každou sérii s někým jiným, dobře se bavila. Byl to nejhezčí ples jejího života. Před půlnocí seděla sama u stolu, její společnost odešla
k baru. Vedle u stolu se Robert bavil se svou přítelkyní. Nemohla neslyšet, že se hádají. Dívka mu cosi vyčítala, křičela na něj. Robert
vztekle smetl skleničky ze stolu.
Nechtěla se dívat, ale zvědavost jí
nedala. Když Robert nechal dívku
sedět a odcházel pryč, musel projít kolem ní. Když ji míjel, najednou se k ní otočil s tím svým neodolatelným úsměvem, podal jí ruku a vyzval ji k tanci. Nemohla ani
dýchat. Šla s ním jako ve snu. Protancovali spolu zbytek večera. Byl
skvělý společník. Brzy vedle něj
ztratila zábrany, povídali si a smáli
se, jakoby se znali roky. Doprovodil ji domů. Usínala a stále si promítala ten večer, nevěřící pohledy
ostatních dívek. Jak zrovna ona,
nenápadná a nehezká mohla urvat nejlepšího kluka v sále. Druhý
den jí zavolal. I když tomu dlouho
nemohla uvěřit, nakonec si musela připustit, že se Robertovi asi líbí. Začali spolu chodit. Říkal jí, že
je jeho klidný přístav, pilíř jistoty.
Že se u ní cítí doma. Nechtěla vědět, co Robert dělá, když není s ní.
Stačilo jí, že je dokonalý milenec,
že je k ní pozorný, že jí ho všichni závidí. Plnila všechna jeho přání dřív, než je vůbec vyslovil. Snažila se, aby byl naprosto spokojený.
A on jí za to dával pocit, že je jediná na světě. Po dvou letech se vzali. To už věděla, že není jediná na
světě. Že Robert dál láká všechny
ženy v okolí. Že si mezi nimi vybírá a když nejsou spolu, bere si
do postele ty nejhezčí kočky, které jsou k mání. Uklidňovalo ji ale
to, že se vždy vrátí k ní, že o svých
avantýrách nemluví a pro veřejnost je ona stále jeho jediná. Jednou už nemohla snést jeho nevěry. Když se vrátil nad ránem do-
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mů a ještě voněl cizím parfémem
a sexem, čekala na něj v ložnici.
Řekla mu, že ví o jeho milenkách
a že to musí skončit. Smál se jí. Říkal, že ona je jeho domov, jeho láska. Myslel si ale, že pochopila, že
jedna žena mu nestačí. Ona je ale
jeho manželka. Jistota. Ty ostatní jsou jen
coury na jednu noc.
Neváží si jich a nezajímá ho na nich nic
jiného než ta jediná
noc. Trápilo ji to, ale
nedokázala Roberta
přimět, aby se změnil.
Z mladého krásného
kluka vyzrál v charizmatického úspěšného muže. Jeho šťastná
povaha a snaha ostatních, aby se mu zalíbili, mu pomohly v kariérním postupu. Měl dobrou práci a slušně
vydělával. Mohli si dovolit hypotéku na dům. Kdykoliv ji vzal do
společnosti, vnímala na sobě překvapené pohledy jeho známých.
Věděla, že si o ní všichni povídají. Čím ta nenápadná, fádní, nudná myška upoutala takového muže, jako je Robert. Sama nevěděla
a začala se o svého muže bát. Nevěřila mu, když jí říkal, že ji prostě miluje. Nezmění se, nebude jí
věrný, ale ona bude dál jeho jedinou láskou. Když se jim narodila holčička, na chvíli se uklidnila.
Robert se držel více doma. V malé se viděl. Obletoval obě své ženy a dělal jim pomyšlení. To bylo
nejkrásnější období jejího života.
Myslela si, že už se Robert změnil
navždy. Že ho otcovství proměnilo a on nechá svých avantýr. Pak
ale opět přišly večery, kdy Robert
nebyl doma a nad ránem se vracel
s cizí vůní ve vlasech. Chtěla něco
udělat, ale bála se svému muži vyčítat. Byla zvyklá dělat vždy všechno jen proto, aby byl Robert spokojený. Věděla, že když začne vyčítat a dělat doma dusno, Roberta
může ztratit. O Robertově nejnovějším objevu si povídala celá firma. Mladé, vyzývavé a krásné ženě, která do firmy nastoupila, netrvalo příliš dlouhou, aby objevila nežádanější kousek. Robert si
nenechal krasavici ujít. Tentokrát
to ale bylo jiné než dřív. Scházel
se s tou ženou opakovaně. Bavila
ho a vzrušovala čím dál víc. Měla dokonalé tělo a ovládala umění vzrušit muže. Robert byl spokojený každičký večer, který s tou
ženou strávil. O manželově novém
objevu se dozvěděla velmi brzy. Jeho kolegyně, které se s ní stýkaly, jí
postupně všechno donesly. I když
s Robertem spaly všechny, tentokrát to bylo jiné. K té nové se stále vracel. Měla z ní strach. Cítila se
ohrožená. Věděla, že Roberta nepřesvědčí, aby ji nechal být. Musí
jít za ní. Vydala se za Robertovou
milenkou ten den, kdy vzal Robert
jejich malou dceru na výlet do hor.
Vzala s sebou rodinné fotografie.
Chtěla tu ženu přesvědčit, aby nebrala rodině otce. Seděly v kanceláři u hrnečku kávy a dívaly se na sebe. Kráska a nenápadná žena, kterou lze snadno přehlédnout. Jedna
druhou hodnotily. Bylo jí smutno. Tahle žena byla jiná třída. Ta
by mohla Roberta zaujmout natrvalo. Řekla, co chtěla a odešla. Věděla ale, že neuspěla. Seděla v autě v podzemní garáži firmy a čekala. Robertova milenka zatím ve své
naleštěné kanceláři dospěla k rozhodnutí. Robert byl jiný, než si myslela. Nechá ho být. Vešla do garáže
a zamyšleně zamířila ke svému autu. Až na poslední chvíli zaslechla
kvílení pneumatik. Otočila hlavu
ve chvíli, kdy do jejího těla prudce narazilo auto Robertovy ženy
a přirazilo ji ke zdi garáže. (pur)
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Litvínovská radnice
v době letních prázdnin
MOST – Po dobu letních prázdnin (v červenci a v srpnu) jsou
upraveny úřední hodiny Městského úřadu Litvínov.
Pro všechny odbory mimo
odbor sociálních věcí a školství, v období měsíců červenec a srpen 2018 takto:
Po
8 – 11.30 12.30 – 17
Út
8 – 11.30 12.30 – 14
St
8 – 11.30 12.30 – 17
Čt
8 – 11.30 12.30 – 14
Pá
není úřední den

Pro odbor sociálních věcí
a školství platí úřední hodiny
v uvedených měsících takto:
Po
Út
St
Čt
Pá

8 – 11.30 12.30 – 17
8 – 11.30
8 – 11.30 12.30 – 17
8 – 11.30
není úřední den

Hledáme řidičky a řidiče autobusů
Dámy a pánové.
Chcete řídit autobus MHD a mít jistotu zaměstnání?
Chybí vám snad řidičské oprávnění?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohodě uhradíme.
Autobusy u nás totiž řídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sobě vědět a ozvěte se nám.
Kontakt:

zpravodajství

Litvínov se dál brání ropovodu
LITVÍNOV – Na posledním jednání litvínovských zastupitelů
se opět probíral ropovod Družba, který měl podle původních
plánů vést přes zastavěné území
Litvínova, Klínů a Nové Vsi v Horách. Litvínov společně s dalšími
obcemi a Svazkem obcí v regionu
Krušných hor se tomu urputně
brání.
Nově se město i SORKH staly členy pracovní skupiny, která
by měla o nové trase ropovodu
spolurozhodovat. Dalším členem
je společnost MERO ČR, která
je vlastníkem produktovodů na
území České republiky a bude také vlastníkem nového ropovodu.
Zastupitelům záměry společnosti
představil generální ředitel MERO ČR Stanislav Brůna. Prezentoval středoevropský systém ropovodů, investiční akce a záměry
v realizaci, záměry v jednání a záměry, o kterých se do budoucna
uvažuje. „Zde je zařazen i projekt
ropovodu Litvínov – Spergau. Jedná se zatím pouze o záměr. MERO ČR nepřipravuje žádné aktiv-

Podle původního záměru měl ropovod kopírovat trasu etylénovodu, který ale vede přes zastavěné území
Litvínova, a obec Klíny dokonce rozděluje na dvě poloviny.
ní kroky směřující k výstavbě ropovodu nebo její přípravě, akce
není obsažena ani ve strategickém
ani investičním plánu společnosti. Máme zájem na debatě s dotčenými subjekty a na nalezení alternativní trasy, která bude z pohledu dotčených subjektů co nejméně

obtěžující,“ ujistil zastupitele Zdeněk Brůna. Podle radního Romana Zieglera ale pro město není kompromisní žádná varianta, která by vedla přes zastavěné
a rozvojové území Litvínova.
Za Litvínov bude v pracovní skupině vystupovat starostka

Kamila Bláhová. Členem pracovní skupiny se stal také Svazek obcí v regionu Krušných hor, který v pracovní skupině bude zastupovat předseda David Kádner.
První ustanovující schůze pracovní skupiny se koná v Litvínově 25. července.
(pur)

DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762

Zastupitelé o jízdenkách, Jávě a Koldomu
LITVÍNOV – Zásadním bodem litvínovského zastupitelstva byla změna smlouvy o veřejné dopravě s Ústeckým krajem. Město se s krajem dohodlo na vyšším příspěvku na dopravu, rozhodlo se poskytovat
více slev a dohodlo se také na tom, že v tramvajích a autobusech v Litvínově bude platit jednotná jízdenka vystavená dopravci Ústeckého kraje.

V Litvínově MHD
levněji
Od září začne platit sjednocení jízdného v Mostě a Litvínově. Do vybraných skupin obyvatel patří v současné době držitelé Zlaté plakety MUDr. Jánského
do 69 let, členové konfederace
politických vězňů, členové Českého svazu bojovníků za svobodu nebo členové Pomocných
technických praporů - vojenských táborů nucených prací. „S ohledem na zavedení slevy
z jízdného v železniční i autobusové dopravě mimo území měst,
která bude platná od 1. 9. 2018
pro studenty do 26 let a seniory
od 65 let věku, a zároveň s ohledem na zavedení částečné integrace dopravy v Ústeckém kraji, se nabízí možnost zavést tyto
slevy i na území města Litvínov
a tím tak sjednotit slevy pro občany města Litvínov i města Mostu v rámci systému městské hromadné dopravy. Předběžný návrh smlouvy tak řeší zavedení
nových slev pro občany města Litvínov. Konkrétně se jedná o cestující s trvalým bydlištěm ve městě Litvínov od 65 let, cestující děti
s trvalým bydlištěm ve městě Lit-

vínov ve věku 6-15 let, cestující,
kteří provádí přepravu dítěte do
3 let v dětském kočárku nebo jiným způsobem, s trvalým bydlištěm ve městě Litvínov. Ti budou
jezdit zdarma. Odhadovaná výše nákladů, kterou se město Litvínov zaváže za tyto skupiny obyvatel hradit, činí 2 322 000 Kč,“
uvedl vedoucí odboru nakládání
s majetkem Petr Řeháček.
Od září bude také možnost
pro cestující autobusy či tramvajemi v Litvínově, aby využili jednotnou jízdenku dopravy Ústeckého kraje. Jízdenku koupí cestující například ve vlaku v Ústí
nad Labem, ale pojede na ni až
do Litvínova s různými přestupy na různé dopravní prostředky. Takovou jízdenku ale zatím
v autobusu či tramvaji Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova nekoupí. Prodávat se bude nejdříve v roce 2020.

Kdo se postará
o odpad?
Zastupitelé dále schválili návrh zadávací dokumentace nadlimitní veřejné zakázky „Zajištění komplexního nakládání s ko-

munálními odpady - sběr, svoz
a odstranění komunálního odpadu, svoz bioodpadu, využití vytříděných složek komunálního odpadu a správa sběrného dvora ve městě Litvínov“.
V prosinci totiž končí Litvínovu smluvní vztah se společností
Marius Pedersen.

Za Jávu dají víc
V dalším bodu se zastupitelé
rozhodli vyhovět majiteli restaurace Jáva a zaplatit za ni vyšší
částku, než byli původně ochotni. Pozemek, na kterém v současné době restaurace stojí, potřebuje město pro realizaci dopravního terminálu.

Koldům dostal zelenou
Zastupitelé také bez výhrad
schválili „Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Koldům“. Schválením projektu Litvínov splnil jednu z povinných podmínek pro poskytnutí
dotace z „Programu regenerace veřejných prostranství na sídlištích, který byl vyhlášen Státním fondem rozvoje bydlení na

počátku července 2018“. Dotace
může být poskytnuta až do výše 50 procent uznatelných nákladů, nejvýše však 6 milionů
Kč na projekt. Spolu se žádostí o dotaci může žadatel požádat
o úvěr na dofinancování projektu. Litvínov tak může žádat dotaci a úvěr například na plaveckou halu včetně parkoviště, parkoviště na severním kraji silnice
v ulici Podkrušnohorská, zvýšení kapacity stávajících parkovacích ploch v území, rekonstrukci komunikace ke sportovní hale včetně veřejného osvětlení, skatepark na místě bývalého
centrálního tenisového dvorce,
revitalizaci lesoparku U Koldomu, obnovu přirozených krajinných struktur - Lesopark
Oprám, doplnění volných ploch
koupaliště Koldům, rozšíření
a doplnění vybavení dětského
hřiště u Koldomu, revitalizaci
stávajících stání pro nádoby na
sběr odpadu, výměnu a doplnění mobiliáře.
Mezi další body, které prošly
bez výhrad zastupitelů, patří mimo jiné schválení Strategického plánu sociálního začleňování města Litvínova 2018-2021,
aktualizace pravidel pro poskytování dotace z rozpočtu města,
zpráva Krušnohorské polikliniky o poskytování sociálních služeb nebo schválení veřejných zakázek.
(pur)

Veřejné knihovny se musí změnit
Ústecký kraj - Na Krajském úřadě Ústeckého kraje proběhla
veřejná diskuze na téma „Knihovna – věc veřejná“. Zástupci ministerstev, kraje, obcí, knihoven, partnerských organizací i uživatelů
debatovali o tom, jaké služby by knihovny měly nabízet, v čem by
se měly či neměly měnit, kde by mohly najít partnery pro spolupráci
a kde hledat podporu.
Na co by se knihovny měly v budoucnu více soustředit? Jaké nové služby by svým
návštěvníkům měly nabízet?
V čem by se měly změnit? Odpovědi na tyto i další otázky
hledali účastníci diskuze s cílem
urychlit proces proměny veřejných knihoven na informační,
vzdělávací, kulturní a komunitní centra obcí. Diskutovalo se i o budoucnosti knihoven
v digitálním světě a o zapojení samospráv do knihovnictví.
Knihovny usilují o to být nadále
volně dostupným, důvěryhod-

ným zdrojem a příjemným místem pro učení, kreativitu a inovace ve své obci.
Česká republika má nejhustší síť veřejných knihoven na světě, kterou ročně navštíví téměř
24 milionů čtenářů a návštěvníků. Mít v obci knihovnu je tradice, která je spojena se vznikem
samostatného Československa.
Nově přijatý knihovní zákon
tehdy uložil každé obci zřídit
a provozovat knihovnu s cílem
doplnit a prohloubit vzdělanost
všech vrstev obyvatelstva. Právě
k tomuto výročí chtějí knihovny

Debatoval i ředitel mostecké knihovny Petr Petrik.
otevřít diskuzi o své budoucnosti v digitálním světě.
Veřejnou panelovou diskuzi uspořádal Svaz knihovníků

a informačních pracovníků ČR,
Sdružení knihoven ČR a Severočeská vědecká knihovna Ústí
nad Labem.
(sol)
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Ceny hejtmana Ústeckého kraje jsou rozdány
ÚSTECKÝ KRAJ – Na červnovém
jednání schválili zastupitelé
udělení Ceny hejtmana Ústeckého kraje osobnostem v pěti
kategoriích. Cena hejtmana Ústeckého kraje oceňuje vynikající občanské zásluhy o rozvoj
Ústeckého kraje nebo hrdinské
a jiné výjimečné činy jednotlivých osob nebo skupin osob.
Letos je udělována posedmé.
Odbor kancelář hejtmana Krajského úřadu Ústeckého
kraje od vyhlášení výzvy obdržel 25 nominací na udělení Ceny hejtmana za rok 2017. Dvě
nominace v kategorii regionální rozvoj, 2 nominace sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života, 1 nominace věda a výzkum, 11 nominací kultura a 9 nominací
sport.
Regionální rozvoj
V této kategorii cenu získal
PhDr. František Ledvinka, zakladatel a vedoucí skanzenu
v Zubrnicích. Jeho zásluhou
vznikl největší a nejvýznamnější skanzen v Ústeckém kraji, který ročně navštíví téměř
20 000 návštěvníků.
Kultura
Cenu získala Severočeská
filharmonie Teplice.

Jedna z oceněných, Veronika Kašáková, pomáhá dětem z dětských domovů.
Sociální a zdravotní oblast včetně záchrany lidského života
Cenu získala Veronika Kašáková, zakladatelka nadačního fondu. Ve čtyřech letech se
s bratrem dostali do dětského
domova ve Vysoké Peci u Chomutova. V roce 2015 se stala Osobností Ústeckého kraje
v kategorii dobrý skutek. V roce 2016 založila Nadační fond
Veroniky Kašákové, který podporuje děti v dětských domovech tak, aby mohly žít plnohodnotný život a byly připraveny na překážky v běžném

životě po opuštění dětského
domova.

odznak světové federace WKF za
20 let činné služby rozhodčího.

Sport
Zastupitelé ocenili Mgr. Josefa Rajcherta, šéftrenéra ústeckého sdružení SPORT UNION. Josef Rajchert 28 let úspěšně vede
největší klub karate v Ústeckém
kraji. Je několikanásobným mistrem ČR v karate. Je držitelem
VI. dan stylu Shotokan a držitelem zvláštní ceny Trenér mládeže České Unie Bojových Umění. V současné době působí jako vedoucí trenér kolektivu trenérů. V roce 2017 obdržel zlatý

Věda a výzkum
Cenu získala Doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D, docentka na katedře chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně.
Zdeňka Kolská má velké zásluhy v oblasti popularizace chemie.
Zasloužila se o vznik a akreditace několika důležitých studijních
oborů. Je autorkou či spoluautorkou 120 vědeckých prací, 15
kapitol v knihách, 2 patentů, přes
150 konferenčních příspěvků.
(pur)

Kraj má jasno, jak jsou na tom jeho města
MOST – Ústecký kraj představil nový projekt Obce v datech. Společnost Deloit v něm
hodnotí úroveň měst a obcí
Ústeckého kraje ve srovnání
s ostatními obcemi a městy
v republice. Mezi dvě stě šesti
hodnocenými obcemi a městy
je Most třetí nejhorší. Absolutně nejhůř ze všech hodnocených obcí je Most nejhorší
ve vzdělanosti a v materiálním
zabezpečení obyvatel. Naopak
vysoká je zde finanční dostupnost bydlení, dobrý je dojezd
do nemocnice a silniční sítě.
Dvě stě šest obcí hodnotila společnost Deloit na základě
devětadvaceti indexů. Hodnotila se například životní úroveň
obyvatelstva, dostupnost škol
a zdravotnictví, životní prostředí nebo zadluženost. Data
pro vyhodnocení získává z portálů veřejné správy a dalších informačních webů. Ústecký kraj
se rozhodl do projektu vstoupit a zpřístupnit data největších
měst v kraji. „Města Ústeckého
kraje patří kvalitou života mezi nejhorší místa v celé republice. V poslední desítce je hned
pět měst z našeho kraje. Chceme proto těmto městům pomoci a zaměřit krajské projekty na
ty oblasti, které naše města trápí nejvíce. Ve většině případů je
to problém s lidmi. Zadluženost
a vysoký počet exekucí, sociální
problémy, nízká vzdělanost. Investovat chceme hlavně do lidí.
Do rozvoje školství, stipendijních programů. Je důležité, aby

Ústecký kraj plánuje svým městům pomoci cílenými projekty.
vzdělaní mladí lidé z kraje neodcházeli a aby školy v kraji produkovaly absolventy s takovým
vzděláním a dovednostmi, jaké potřebují firmy v kraji. Dalším důležitým aspektem do budoucnosti je rozvoj infrastruktury a propojenost kraje s ostatními regiony, včetně sousedního
Německa. Pokud chceme, aby lidé pracovali, je nutné jejich oddlužení. V Ústeckém kraji je
největší počet exekucí v celé republice. Lidé jsou lapeni v dluhových pastích, náklady exekutorů a úroky často mnohonásobně převyšují samotný dluh. Lidem se pak nevyplatí pracovat
a raději pobírají sociální dávky.
Budeme proto iniciovat legislativní změny, které umožní lidem
ochotným své dluhy splácet oddlužení a tím i jejich návrat na
trh práce,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Klika.

Most je na tom v kraji
nejhůř
Most se svou dvou stou třetí
pozicí je na tom z celého Ústecké nejhůř. V těsném závěsu za
ním si stojí Litvínov. Z celého
Ústeckého kraje bylo hodnoceno 16 měst. Životní prostředí má Most v Ústeckém kraji třetí nejhorší. V celorepublikovém srovnání si stojí na páté místě odzadu. Nejhůře mezi
všemi poměřovanými městy
je na tom Most se vzdělaností
obyvatel a s materiálním zabezpečením. Mostečané jsou prostě oproti lidem z jiných měst
v republice nejchudší. Vyplývá to i z množství pobíraných
dávek hmotné nouze, nebo počtu exekucí. Lépe jsou na tom
lidé z Mostu se vztahy. V této
kategorii zabral Most 135 příčku v republice a za ním je ješ-

tě osm dalších měst z Ústeckého kraje. Průměrně je na tom
Most s indexem praktických
i dětských lékařů. Dobře si stojí s lékařskou péčí i díky mostecké nemocnici. Naopak nejhorší v celém kraji je znečištění ovzduší. Ve srovnání s celou republikou zaujímá Most
178. místo. Za ním jsou města
Moravskoslezského kraje. Špatně si Most stojí také s indexem
nezaměstnanosti. I tady je na
posledních příčkách v republice i v kraji. Naopak třetí pozici
v celé republice zaujímá Most
ve finanční dostupnosti bydlení. Byty jsou v Mostě zkrátka ve
srovnání s jinými městy laciné.
Špatně je hodnocena kapacita mateřských škol. V průměru
si Most stojí s dopravou, silniční i železniční sítí. Lepší by to
mohlo být se stěhováním mladých lidí.
(pur)

Do Krušných hor vyjedou cyklohlídky
ÚSTECKÝ KRAJ / ČR – Odstartoval osmý ročník celostátní kampaně
Na kole jen s přilbou. S cyklohlídkami se budou moci setkat cyklisté
nejen v Krušných horách, ale i v městech v Ústeckém kraji.
Letošní, již osmý ročník preventivní kampaně Na kole jen
s přilbou tradičně zamíří do hor.
Setkat se s ním budou moci cyklisté i u nás v Krušných horách.
Také ale v Jizerských i Orlických
horách, dále v Krkonoších, Beskydech a na Šumavě. Zavítá i na

vinné stezky do Lednicko-Valtického areálu. „Zde všude se budou
moci turisté setkat s našimi cyklohlídkami. Mohou toho využít ke
krátkému odpočinku, během něhož se dozvědí užitečné informace o tom, jak pečovat o řádný stav
jízdního kola, jaká je jeho povinná

výbava, jak být viditelný pro ostatní, jaká pravidla chování dodržovat i mimo pozemní komunikace, a to včetně jakési cykloturistické etikety, jak je to s požíváním alkoholu a rizikem vzniku zranění
při jízdě na kole,“ upřesňuje koordinátor projektu Roman Budský.
Cyklisté obecně bývají spolu s chodci a motocyklisty považováni za nejohroženější skupiny
účastníků silničního provozu. Při

nehodách s účastí cyklistů loni
zahynulo 44 osob, z toho 25 právě jejich vinou. Těžce zraněno bylo 373 lidí, 214 z důsledku pochybení cyklisty. „Zvláštní pozornost
bude věnována starším jezdcům
na kolech. Podíl osob ve věku 55 let
a starších na celkovém počtu mrtvých cyklistů v loňském roce dosáhl hrozivých 70 procent,“ uvedl ke
statistikám Roman Budský.
(sol)

7

Open Air koncert v Ponorce
LITVÍNOV – Na terase klubu
Ponorka se 26. 7. od 20 hodin
uskuteční koncert „DÁŠA FON
FĽAŠA & BATY VON JANOF
„V BAZÉNU“ (v případě špatného nebo divného počasí se
přesune na sál). Venku připraven pult s pípou, gril v provozu.
Dáša Fon Flaša je slovenský
pankáč, který hraje špinavý folk
punk a ctí DIY hodnoty. Hraje
sám, jezdí sám, všechno si zařizuje sám, vydává si sám. Protlouká se životem, co přijde,
to bere, ničemu se nebrání…
„Stovky odehraných koncertů po
garážích, squatech, hospodách,
klubech a dalších neuvěřitelných
místech po celé Evropě. Stále plný
energie, které má na rozdávání.

Smysluplné texty s jasným poselstvím a trochou humoru a nadsázky vás prostě musí bavit,“ tohle o tomto interpretovi můžete najít na internetu. V Ponorce
zahraje po roce a půl a minule to
byla paráda!
Akusticky hraje punk i Baty
von Janof. Jen je to možná víc
naléhavé a lehce depresivnější. Poselství v textech a sociální
přesah zůstává. Baty vystoupil
v Ponorce i při poslední návštěvě jeho slovenského kámoše,
takže proč nevyužít příležitosti, aby si koncert v Litvínově zopakovali.
Odplutí ve 20 hodin, ponorné
je dobrovolné.
(nov)

Folková Kvinta na zámku
LITVÍNOV – Na nádvoří zámku Valdštejnů v Litvínově začíná 18.
července v 16 hodin Folkový koncert litvínovské folkové skupiny
Kvinta.
Zahrají ve složení Tomáš „Papouch“ Kunz (kapelník, akustická
kytara, zpěv), Lada Kunzová (klávesy, zpěv), Petr Elman (baskytara). Vstupné je zdarma.
(nov)
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Ústecký kraj vybavil hasiče
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj
pořídil vybavení pro složky integrovaného záchranného systému za více než šest miliónů
korun. Vybavení je určeno především pro sbory dobrovolných
i profesionálních hasičů.
Na základě požadavků jednotlivých složek Integrovaného
záchranného systému Ústeckého kraje se z rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2017 průběžně
pořídilo technické dovybavení
především pro hasiče. „Bezpečnostní rada Ústeckého kraje projednala a doporučila nákup vybavení za 6,8 mil Kč. Vybavení
sice už hasičům slouží, stále ještě
je ale v majetku Ústeckého kraje
a je tedy nutné rozhodnout o jeho
darování. Cílem vybavení složek
Integrovaného záchranného systému v Ústeckém kraji je zkvalitnění technického vybavení složek
IZS pro záchranu životů a majetku občanů,“ uvedl náměstek
hejtmana a člen Bezpečností ra-

dy Ústeckého kraje Martin Klika. Mostečtí hasiči tak například získali čtyři dýchací přístroje Dräger PSS 4000 za 160
tisíc korun.
Na území Ústeckého kraje
došlo v roce 2017 ke 1 645 požárům, z toho 1 618 požárů likvidovaly jednotky požární ochra-

ny a 27 požárů uhaslo samovolně nebo bylo likvidováno občany bez účasti jednotek požární
ochrany. Požáry v tomto roce
tvořily přes sedmnáct procent
z celkového počtu mimořádných událostí na území Ústeckého kraje, na jejichž řešení se
jednotky podílely. Nejvíce po-

žárů, a to 309 , bylo v loňském
roce z celého kraje na Mostecku.
Nedbalost je nejčastější příčinou vzniku požáru a zahrnuje kouření, používání otevřeného ohně, manipulaci se žhavým
popelem, zanedbání bezpečnostních předpisů a podobně.
(pur)

O čem jednali krajští zastupitelé
Podpora pro ústeckou
univerzitu
Krajští zastupitelé schválili dotaci dva miliony korun na
podporu mladých doktorantů
na UJEP. Dále 800 000 korun
na podporu vzdělávání sester a
1,2 mil. korun na Centrum virtuálních prototypů a aditivních
technologií.

Dotace na
protidrogovou politiku
Na protidrogovou politiku
pro příští rok plánuje kraj rozdělit z rozpočtu tři milióny korun. „Uvědomujeme si potřebu
realizace plánovaných opatření v oblasti protidrogové politiky, která se objevila ve Strategii
protidrogové politiky Ústeckého
kraje. Proto jsme se rozhodli už
v loňském roce vytvořit samostatný titul na financování sociálních služeb protidrogové prevence,“ uvedl náměstek hejtmana Ústeckého kraje Martin Klika.
Z dotačního programu je
možné čerpat dotace na sociální služby protidrogové politiky, které jsou součástí Základní sítě sociálních služeb Ústec-

kého kraje na roky 2016–2018
a jejich poskytovatelé obdrželi
Pověření Ústeckého kraje k zajištění dostupnosti poskytování
této sociální služby. Určena je
především pro osoby ohrožené
závislostí či závislé na návykových látkách. Jedná se konkrétně o odborné sociální poradenství, kontaktní centra, služby
následné péče, terapeutické komunity a terénní programy.
Další dotační program na sociální služby si vyžádá 10,5 miliónu korun z rozpočtu a je určen na zajištění sociálních služeb v Základní síti sociálních
služeb Ústeckého kraje v prvním čtvrtletí příštího roku, a to
do doby než poskytovatelé obdrží prostředky, které kraj dostává na podporu sociálních
služeb ze státního rozpočtu.
Třetí dotační program, na
který je vyčleněno 500 tisíc korun, je určen na prorodinné aktivity. Předmětem podpory jsou
aktivity zaměřené na podporu
rodiny, poradenství, vzdělávací a tréninkové aktivity s cílem
zvýšení rodičovských kompetencí, poradenství v oblasti rodiny a rodičovství; provozované
v mateřských a rodinných centrech.

Stipendia pro
středoškoláky
i vysokoškoláky
Krajští zastupitelé schválili
vyhlášení 15. ročníku programu Stipendium Ústeckého kraje pro vysokoškolské studenty.
Do jednotlivých ročníků programu bylo už zařazeno celkem
1022 studentů. Do konce roku jim Ústecký kraj poskytl stipendium ve výši 41 mil. Kč.
Z toho bylo pro akademický rok
2017/2018 poskytnuto stipendium za 2,2 mil. Kč na základě 111
podaných žádostí jak studentům již zařazeným do programu, tak novým studentům zařazeným do programu od akademického roku 2017/2018.
Žadateli o stipendium mohou
být od 12. ročníku všichni studenti, kteří mají trvalý pobyt na
území celé České republiky. Stipendium mohou získat studenti, kteří po absolvování studia
budou pracovat nebo podnikat
v Ústeckém kraji.
Dále zastupitelé schválili Stipendium pro žáky středních
škol nezřizovaných Ústeckým
krajem. Cílem dotačního programu je motivace žáků posledních ročníků základních škol

k získání středního vzdělání
v dlouhodobě málopočetných
a trhem práce poptávaných
technických oborech vzdělání.
Třetím dotačním titulem pro
studenty je Příspěvek na dojíždění pro žáky středních škol nezřizovaných Ústeckým krajem.
Příspěvek mohou získat žáci dojíždějící z místa jejich trvalého pobytu do sídla školy vzdálené 40 km a více. Výše příspěvku činí 1000 Kč na žáka za pololetí školního roku.

Jasno o rozpočtovém
výhledu
Rozpočtový výhled Ústeckého kraje až do roku 2023 schválili krajští zastupitelé. Kraj plánuje v nejbližších letech hospodařit s vyrovnanými rozpočty.
Nejvíce, a to osmnáct miliard
šest set dvacet osm miliónů korun, hodlá kraj vynaložit v roce
2020. Kapitálové výdaje v tomto roce jsou navrženy ve výši dvě miliardy pět set čtyřicet
čtyři miliónů korun. Letos kraj
plánuje výdaje šestnáct miliard
šest set padesát sedm miliónů
korun, z toho kapitálové výdaje
jednu miliardu devět set devadesát šest miliónů korun. (pur)

Tykačova Seven Energy bude obchodovat na evropské úrovni
tedy hledali prostředí s jasným
a čitelným korporátním právem, solidní pověstí a stabilními podmínkami
„Příležitosti vidíme zejmé- „Naše obchodní týmy dosud funpro obchodována v probíhajících změnách na govaly odděleně v několika výní v Evropě. Nejevropském energetickém trhu. robních společnostech ve skupině
lépe těmto požaPostupné odstavení jaderných a jejich úkoly se často křížily. Nodavkům vyhoelektráren v Německu v letech vé uspořádaní a jednotné aktivvělo právě Lich2019-22 a s tím související zvý- ní řízení povede k větší efektivitě
t e n š t e j n s k o, “
šená potřeba výroby z uhlí a ply- a lepším výsledkům. Chceme být
komentuje Skalnu, rostoucí podíl obnovitelných také dobře připraveni na obchodka.
zdrojů spojený s růstem volati- ní příležitosti, které vidíme na trJeho tým se
lity cen – to jsou procesy, které hu, případně na zapojení nových
bude také podípro nás mají zajímavý obchodní akvizic do skupiny“ vysvětluje.
let na analýzách
Sev.en Commodities AG má
i akviziční potenciál a ten chceme
komoditních trhů, řízení tržních
využít,“ říká Michal Skalka, kte- sídlo v Lichtenštejnsku, odštěpa kreditních rizik i tvorbě obrý jako expert s bohatými zkuše- ný závod vznikl v Praze. Ten buchodních výhledů. Stane se tak
nostmi v oblasti obchodu s ko- de zajišťovat tuzemské obchodní
důležitou součástí expanze,
moditami na trzích západní a střední EvroSev.en Commodities zahájí činnost od 1. 8. 2018 a celou transformaci kterou skupina Seven Energy
py společnost Sev.en
skupiny dokončí během podzimu. Potřebné licence a povolení již získala. ohlásila letos v únoru. Seven
Commodities řídí.
Sev.en Commodities byla také nově přijata za člena Evropské federace ob- Energy hodlá v Evropě investovat především do konvenčPrvním nezbytným
chodníků s energií (EFET).
ní energetiky. Cílem je stát
krokem pro vytvořese významným hráčem na
ní kvalitního obchodního zázemí je podle něj dokonče- aktivity skupiny. „Všechny dosa- být respektovaným protějškem. rychle se měnícím evropském
(nov)
ní právě probíhající konsolidace. vadní smlouvy s odběrateli uhlí či Pro Sev.en Commodities AG jsme energetickém trhu.
MOSTECKO – Společnost Seven Energy Pavla Tykače transformuje
svůj trading s energetickými komoditami. Veškeré obchodní aktivity nově přebírá společnost Sev.en Commodities AG. S elektřinou,
uhlím a emisními povolenkami chce obchodovat na evropské úrovni. Do budoucna zvažuje i trading se zemním plynem.

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

elektřiny včetně
klíčového kontraktu se skupinou ČEZ budou realizovány
v České republice, kde budeme
i nadále odvádět daně a veškeré povinné odvody, poskytovat dobrovolné
dary a podporovat regiony,“ říká Michal Skalka. Vzhledem
k
evropským
o b c h o d n í m Pavel Tykač
i akvizičním ambicím je společnost zakotvena v Lichtenštejnsku. „Našim partnerům chceme

zpravodajství
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Mezibořští senioři si užili své slunce
kterých mají klienti sociálních
zařízení možnost společenského
setkávání mezi sebou, ale hlav-

uvedla Petra Lafková. Na akci
nechyběl ani starosta Meziboří Petr Červenka, který tradičně
patří mezi nejvýznamnější hosty. „Jsem velmi rád, že se klientům sociálního zařízení v Meziboří dobře žije a že díky podobným akcím funguje spolupráce

ně mezigenerační setkávání, jako je Mezibořské slunce, jsou velmi užitečné a vítané. Za bezproblémovým průběhem podobných
akcí, ze kterých si klienti sociálních zařízeních odnáší zážitky
a pěkné vzpomínky, stojí náročná
práce lidí, kteří v sociálních zařízeních pracují i těch, kterým není jedno, jak se lidem v sociálních
zařízeních žije. Děkuji jim za to,“

mezi Domovem sociálních služeb
a dalšími organizacemi. Vždy je
dobré, když mají senioři možnost
bavit se společně s dětmi a mladými lidmi. Mezigenerační spolupráce je prospěšná pro všechny. Mezibořské slunce se i tentokrát velmi vydařilo a mně nezbývá než chválit,“ uzavřel Petr
Červenka.
(pur)

MEZIBOŘÍ - V letošním roce se konal čtvrtý ročník zahradního setkávání seniorů v Domově sociálních
služeb Meziboří, příspěvkové organizaci Ústeckého kraje s názvem Mezibořské slunce. Do přípravy celé
akce se zapojili všichni zaměstnanci domova a dobrovolníci. S výzdobou areálu pomohly děti ze základní školy Meziboří a mateřské školy Kaštánek Litvínov.
V den konání se do koneč- ské slunce celý den příjemně ‚hřáných příprav a organizace zapo- lo‘ a bavilo všechny, kteří k nám
jili ještě dobrovolníci z řad stu- zavítali, patří velké díky,“ uveddentů Scholy Humanitas a gymnázia
Litvínov
s jejich pedagogickými doprovody, které posílily jednotlivá soutěžní stanoviště,
zajistily bezpečný doprovod seniorů mezi jednotlivými disciplínami a staraly se o občerstvení
všech
účastníků a hostů. Mezibořské slunce,
zahradní setkávání seniorů, se
tak stalo setkáním několika generací. Všechny
přítomné přivítala ředitelka organizace DSS Meziboří Marcela Kačalová. Následně byly vypuštěny Senioři si Mezibořské slunce náramně užili.
žluté balónky jako symbol slunce. Do soutěžní- la ředitelka zařízení Marcela Kaho klání se zapojili senioři z pěti čalová.
Na akci zavítali také členosociálních zařízení kraje. Své síly si poměřili v různých disciplí- vé Asociace poskytovatelů sonách. Jednotlivá družstva se ta- ciálních služeb České republiké zapojila do soutěže o „Nej- ky. Nechyběli ředitelé sociálních
krásnější slunce“, vyrobené z re- zařízení Ústeckého kraje. Čestcyklovaného materiálu. O vítězi né místo mezi hosty měla Petsvým hlasováním rozhodova- ra Lafková, vedoucí sociálního
li všichni přítomní. „Všem, kte- odboru Krajského úřadu v Ústí
ří se podíleli na tom, že Meziboř- and Labem. „Podobné akce, při

9

V Zahradní se rekonstruuje
MEZIBOŘÍ - Severočeská vodárenská společnost zahajuje
další plánovanou investiční akci
v Meziboří. V ulici Zahradní se
opraví nevyhovující úsek kanalizace v délce 24 metrů a dožilé
úseky vodovodu v celkové délce
258 metrů, na které je napojeno
zhruba 200 obyvatel.
Vodovod v uvedené lokalitě je
tvořen ocelovým potrubím uvedeným do provozu roku 1983.
„Vodovodní řady jsou poruchové. Dále se zde nachází úsek kanalizace z kameniny z roku 1952.
Kamerová prohlídka prokázala praskliny a destrukci potrubí.
Z uvedených důvodů rozhodla
SVS o jejich rekonstrukci,“ uvedl mluvčí společnosti Jiří Hladík. V rámci rekonstrukce dojde
k výměně stávající stoky za nový úsek včetně přepojení jedné

kanalizační přípojky. Dále bude probíhat výměna stávajících
vodovodních řadů za nové z litiny v celkové délce 258 m, včetně přepojení patnácti přípojek.
„U obou sítí jde o výměnu stávajících trubních vedení ve stávající
trase za nová. Zařízení jsou uložena převážně v asfaltových komunikacích, chodnících a částečně zelených pruzích,“ doplnil Jiří Hladík.
Rekonstruovaný vodovodní
řad bude při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních
nemovitostí pitnou vodou bude zajištěno provizorním povrchovým vodovodem. Stavební
práce začaly ve 26. kalendářním
týdnu. Podle smlouvy o dílo má
být stavba dokončena nejpozději do 31. srpna 2018.
(pur)

10
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Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci,
inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

RŮZNÉ

■■Prodám

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

■■Daruji psací stroj Consul,
mechanický, v bezvadném stavu
s náhradní páskou. Stoprocentní
stav. Telefon: 602 930 953
■■Prodám novou skříň s nástavcem - světlou, originál zabalená. Cena 3 500 Kč. Telefon:
736 437 711
■■Prodám sedací soupravu 1
a půl lůžka, rozkládací s úložným
prostorem, cena 1.000 Kč. Dále
prodám 4x zimní pneu na disku
(4 až 5 mm) 205/65/R15, cena
1.000 Kč. Telefon 606 151 598.
■■Prodám 2 zelené pláště do
deště vel. XXXL a L, jsou na zip,
150 Kč za jeden kus, originál zabalené. Telefon 720 250 192.
■■Prodám vosk na výrobu svíček
ze zbytků svíček, čistý v kostkách,
mám i další zajímavou nabídku.
Telefon 720 250 192.
SEZNÁMENÍ

■■Touto cestou bych se chtěla

seznámit se spolehlivým, hodným mužem. Je mi 35 let, jsem
z Mostu a mám 10letou dceru.
Mělo by mu být do 45 let. Telefon
607 109 439
■■Žena 32 let, momentálně ve
VT (10/2019), hledá muže do
55 let na vážný vztah z okolí Mostu. ZN: kontakt v redakci.
■■Muž – hledám kamaráda, přítele pro vše hezké, co život dává

zpravodajství/inzerce
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní
ústně. T: 721 504 936 – život hrozně utíká.

auto, moto

■■Prodám Fiat Ducato po STK,

emise, pojištění – 10. 5. 2018 +
letní i zimní kola. Cena 50 000 Kč –
rychlé jednání – sleva. Most. T:
736 164 363, 608 205 053
■■Prodám na Fiat Siencento potahy sedadel, chránič volantu proti
slunci, polstrování do kufru. Cena
300 Kč. Dále dvoubarevný pelíšek
pro kočičku. Cena 120 Kč. Telefon:
606 262 236

N

apsali jste nám

Koncem června jsme si v Domově pro seniory, ul. Barvířská v Mostě připomněli krásné
a významné výročí vzniku samostatné Československé republiky uspořádáním zahradní
slavnosti.
Na zahradní slavnosti, která se konala celý den, jsme strá-

teřské školy, ul. Hutnická přišly
nejmenší děti zatančit a zazpívat, od dětí ze ZUŠ F. L. Gassmanna jsme mohli zhlédnout
taneční vystoupení a žáci 5. třídy z 11. základní školy si pro seniory dovezli představení o významných osobnostech české
historie, do kterého děti aktivně

BYTY, DOMY

■■Prodám zahradní chatku s te-

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

Tancovalo se ve stylu minulého století.
vili krásné chvíle plné hudby,
tance, smíchu a různých představení, která pro nás připravili vystupující z mosteckých škol
a zájmových kroužků. Na pořádné oslavě také nesmí chybět
něco dobrého k snědku a pití,
a tak se naši senioři mohli občerstvit kávou a dortem, snědlo
se ho přes osm kilogramů! Dokonce si uživatelé mohli aktivně
zasoutěžit na dvou soutěžních
disciplínách, nebo se nechat vyfotit ve fotokoutku.
Po zahájení ředitelem organizace Ing. Martinem Strakošem, náměstkyní primátora
Ing. Markétou Starou a vedoucí zařízení Mgr. Radkou Tížkovou se postupně představili různí interpreti, kteří si připravili pestrý program. Z Ma-

zapojily naše seniory. Nesmíme také zapomenout zmínit zaměstnance Domova pro seniory, ul. Barvířská, kteří si pro své

uživatele připravili sestřih lidových tanců z počátku 20. století.
Odpolední program byl stejně nabitý jako ten dopolední,
opékání vuřtů, ochutnávka piva
vařeného zde v Mostě, Dudácká
kapela pod vedením pana Otty
Lišky, taneční vystoupení studia Kamily Hlaváčikové, kapela Melodie a na závěr vystoupení sboru Perlička z 11. Základní
školy v Mostě.
I přes větrné počasí byla akce velmi úspěšná, na dopolední program dorazilo sedm desítek uživatelů našeho zařízení a na odpolední program byla
účast přibližně stejná. Lidé přicházeli, odcházeli, užívali si celodenní program a pochvalovali si nejen vystupující, ale také
občerstvení, které bylo pro ně
připraveno.
Děkujeme všem zaměstnancům za spolupráci a podporu.
Příští rok opět na viděnou.
Zaměstnanci ergoterapie
a aktivizace
Domov pro seniory,
ul. Barvířská v Mostě

Náměstkyně primátora ve společnosti T. G. M.

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

PROVOZNÍ ELEKTRIKÁŘ

TROLEJÁŘ

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

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

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

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

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

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

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

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

Obrazovky v MHD

...reklama, které neuniknete!
reklama pro Vaše výrobky a služby
propagace Vašich aktivit
informace z regionu, kultura, sport
publicita projektů EU

( 773 030 030
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The Most Challenge poprvé nabízí jízdy
i na malém závodním okruhu
Most - Oblíbenou soutěž amatérských jezdců The Most Challenge
na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu, která pokračuje v pondělí 16. července od 16.30 do 18.00 hodin, obohatí premiérová nabídka jízd také na malém okruhu na výcvikových plochách
polygonu.
Volné neměřené jízdy se uskuteční před vlastní soutěží, a to od
14.00 do 16.00 hodin. Bonusem
je zvýhodněná cena 150 korun
za desetiminutový blok. Zájemci
se mohou hlásit do 15. července
na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.cz.
Účastníci The Most Challenge se mohou zapojit i do
nově vyhlášené soutěže o jednu z pěti hodnotných cen. Stačí si do konce července natankovat do nádrže svého vozu benzin či naftu alespoň za 100 korun u samoobslužné čerpací
stanice OMV v areálu autodromu. Organizátoři na konci měsíce účtenky z čerpací stanice slosují. Účtenku se jménem
a telefonním kontaktem je třeba odevzdat ve startovní věži
či ve správní budově polygonu
nebo ji oskenovanou poslat na

e-mailovou adresu rausova@autodrom-most.cz.
Hlavní cenou je poukázka na
kurz sportovní jízdy v hodnotě
5 433 korun. Ostatní čtyři výherci získají půlhodinovou jízdu po velkém závodním okruhu vlastním vozem v hodnotě
1 100 korun, dvě vstupenky na
závodní víkend Czech Truck
Prix v celkové hodnotě 980 korun, ruční umytí vozu v hodnotě 500 korun nebo desetiminutovou jízdu po velkém závodním okruhu v hodnotě 400 korun.
Novinkou letošního ročníku
je změna pravidel v podobě zavedení sezonního bodového rating systému. Zahrnuje i možnost koučinku. Soutěžící, kteří ji
využijí, obdrží jeden bonusový
bod. Koučink lze objednat alespoň s jednodenním předstihem.

ta ze závodů 100 m motýl, 100
m polohový závod a 200 m volný způsob. V první desítce nejlepších, a to dohmatem na sedmých místech, se objevil i v dalších třech
startech na
tratích 400
m a 800 m
volný způsob a 50 m
motýl. Dalšími účastníky Poháru ČR jedenáctiletých
byli Kryštof
Wojtaszak,
Jiří Jedinák
a Michaela Chmelařová.
V Mladé Boleslavi svůj první
Pohár
ČR absolvovali desetiletí.
Z Litvínova odjela výprava šesti plavců. Ačkoliv se nepovedlo přivézt medaili, nebylo k ní
v některých případech daleko.

přitom podařil v tom nejdůležitějším zápase – ve finále proti Nizozemsku. Kasal tak zajistil České republice vítězství 10:3. „Je to
skvělý pocit, mně už se to tenhle týden povedlo podruhé, a předtím
ještě nikdy v životě. A to, že se to
povede tady na takovémhle turnaji, to je neuvěřitelný,“ radoval se
v emocích Kasal.
Ve finále se blýsknul také Jiří
Nezbeda nevídaným zákrokem
v zadním poli. Těžký odpal protivníka chytil ve skoku těsně nad
zemí ze vzduchu a tím Nizozemce vyautoval a poslal ho zpět na
lavičku.
Mostečtí byli po celý turnaj stabilním článkem sedmnáctičlenného českého národního týmu.
A vezou tak domů tři zlaté medaile.
(nov)

Dnes již bývalý obránce
HC Verva Litvínov Jiří Gula, který se nevešel do kádru pro příští extraligovou sezonu bude v novém ročníku
působit v zahraničí. Má totiž
namířeno k angažmá do anglické hokejové soutěže.

Po postupu Mosteckého
FK do vyšší soutěže zůstane
jediným naším zástupcem
v krajském přeboru v kopané
dospělých celek Sokola Horní Jiřetín. Ten v úvodním kole nové sezony narazí na celek Sokola Srbice.

V soutěži se počítá nejlepší čas
na jedno kolo dosažený v běžně
vyráběném automobilu se sériovými pneumatikami. Podmínkou je platná registrační značka vozu. Rating systém platí pro
jednu sezonu.

Laura Prantová se do desítky
nejrychlejších vešla hned čtyřikrát, když sedmá dohmátla na
50 m znak, devátá na 50 m volný způsob a 2x uzavírala první desítku na
tratích 50 m
a 100 m motýl.
David
Rous dosáhl nejlepšího
umístění pátým dohmatem na trati
50 m motýl,
šestý byl na
trati dvojnásobné a desátá příčka
mu
patřila na kraulové padesátce. Tereza
Kliková na
tratích 50 m
a 100 m prsa obsadila desáté příčky. Dalšími účastníky Poháru ČR desetiletých byli Aneta Vážanská,
Filip Brna a Alexandr Kunkela.
(has, jak)

Po třech kolech soutěže je
v čele průběžného pořadí soutěžících Robert Špáňa s vozem
BMW. Nashromáždil zatím 33
bodů. Nejlepšího letošního času
dosáhl Tomáš Hajšman s vozem
Porsche GT4, a to 1:51,494 mi-

nuty. Rychlostní rekord soutěže
drží Jan Popelář z Prahy. S Mercedesem AMG GTR pokořil loni hranici 1:50 minuty, když
v jednom z měřených kol dosáhl
skvělého času 1:48,194 minuty.
(fou, jak)

Černí andělé nebyli ani druhým
rokem přijati do Champions League
Most – I v následující sezoně budou Černí andělé bez možnosti
vstoupit do kvalifikační fáze Champions League házenkářek.
„Automaticky tím spadáme
do druhého největšího poháru EHF Cupu. Na odůvodnění,
proč nebudeme zařazeni do bojů Champions League, čekáme
v nejbližších dvou týdnech,“ říká manažer DHK Baník Most
Rudolf Jung s tím, že konkrétně by se měl vyjádřit k nepřijetí
do WCHL šéf evropských soutěží Markus Glaser.
Standardním problémem pro přijetí do
WCHL jsou nevyhovující parametry mostecké haly, které jsou
nadefinovány v reglementu s podmínkami
s minimální kapacitou
2 000 diváků a hledištěm z obou stran. „Ani
jeden požadavek mostecká hala nesplňuje
a i přes námi rozšířené
zvažované hlediště pod
balkónem se dostáváme
jen na kapacitu zhruba
1 850 diváků,“ dodává

Jung. Stávající kapacity jsou cca
na 1 250 – 1 350 diváků.
Losování do EHF CUP proběhne 17. července, přičemž
v úterý 10. července byly zveřejněny všechny přihlášené týmy a jejich rozdělení do kvalifikačních kol. V minulém roce
byli Černí andělé nasazeni rovnou do druhého kvalifikačního
kola.
(jak)

Most má svého trio softbalových mistrů Evropy
Příští meta: svět
MOST - Konkurence sílí, softbalové Česko ale i tak počtvrté za
sebou vládne Evropě. K titulu přispěla i trojice z mosteckého klubu
Painbusters.
Objevem a hrdinou turnaje se stal reprezentační nováček
Matouš Kasal. V obraně exceloval naopak velezkušený Jiří Nezbeda, poprvé národní dres oblékl také Daniel Černý. Všichni
teď před sebou mají novou, životní výzvu. Mistrovství světa 2019,
které se poprvé v historii bude konat u nás.
Matouš Kasal byl nominován do národního výběru poprvé letos. Fanoušky byl ale vyhlášen hrdinou mistrovství. Dvakrát
na turnaji rozhodl zápas homerunem v poslední chvíli, tzv. walk-off homerun. Ten druhý se mu

Obránce Gula míří
hrát do Anglie

V krajském přeboru
jediný zástupce

Litvínovská Javorková se stala
čtyřnásobnou mistryní České republiky
Litvínov - V uplynulých týdnech se napříč republikou konaly letní poháry a mistrovství
ČR v plavání.
Na jihu Čech v Českých Budějovicích na padesátimetrovém bazéně změřilo své síly
čtrnáctileté žactvo. Litvínovské barvy skvěle hájila juniorská reprezentantka Kamila Javorková, která ze šesti startů
hned čtyři proměnila v tituly
mistryně České republiky a to
na tratích 100 m, 200 m, 400 m
volný způsob a 200 m polohový závod, stříbrnou příčku obsadila v závodě 100 m motýl
a na sprinterské trati 50 m volným způsobem dohmátla s nepatrným odstupem na medailové pozice na nepopulární, ale
přesto skvělé čtvrté pozici.
Prvně se na mistrovství ČR
kvalifikovala i Adéla Wohlová,
a to na distancích 100 m a 200
m znak.
Na Poháru ČR jedenáctiletých v Kladně se nejvýrazněji prosadil Petr Adamec, který
si tak trochu vypil kalích smůly, když si přivezl tři čtvrtá mís-
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Nováček v prvním
kole vyzve Libiš
K úvodnímu kolu fotbalové divizní skupiny B bude zajíždět nováček soutěže Mostecký FK do Libiše, na hřiště týmu, který je známý tím,
že na jeho hřišti se příliš nevyhrává. Libiš je v utkání favoritem.

Také Souš začíná
podzim venku
I druhý náš klub ve fotbalové divizní skupině B,
tým Baníku Souš se v úvodním kole podzimu představí
venku, a sice na hřišti v Hostouni, kde samozřejmě chtějí svěřenci trenéra Johany
uspět.

Kubinčák podepsal
další sezonu
v Trutnově
V druholigovém Trutnově se na další spolupráci dohodli se zkušeným hokejovým útočníkem Vojtěchem
Kubinčákem, který do klubu přišel loni v prosinci jako
náhrada za Jana Koláře. Velezkušený útočník, jenž má
na kontě 839 extraligových
startů, nasbíral za Trutnov
v základní části 18 bodů v 19
zápasech. Někdejší hokejista Litvínova, Liberce, Sparty
Praha či Chomutova teď ve
39 letech pokračuje v kariéře.

Mostecko má
v I. A – třídě dva týmy
Dva zástupce má pro novou fotbalovou sezonu Mostecko v I. A – třídě. Jsou jimi
Sokol Obrnice a TJ Kopisty.
Obrnice začnou soutěž doma s Kláštercem a Kopisty se
představí v Bílině.

V B – třídě budou Lom
a Braňany
Reprezentanty Mostecka
ve fotbalové I. B – třídě budou Viktorie Lom a Mlékárna Braňany. Lom odstartuje
doma duelem s SK Ervěnice/
Jirkov B a Braňanští přivítají
v prvním kole na svém hřišti TJ Sokol Tuchořice. (jak)
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Loučení se školou v Braňanech
Severočeské doly odměnily nejlepší žáky

BRAŇANY – Základní škola
v Braňanech ve spolupráci se
Severočeskými doly pořádala
už tradiční akci rozloučení se
školním rokem. Školáci se sešli
pře školou, kde byla pro ně připravena spousta zábavy, písniček a soutěží. Na řadu přišlo
také oceňování nejlepších žáků,
kteří dostali od těžařů za své
studijní výsledky dárky. Nejlepší žák školy pak získal parádní
jízdní kolo.
Pro letošní školní rok
2017/2018 se stala nejlepší žákyní školy Andrea Havelková.
Kolo převzala od Rudolfa Kozáka ze Severočeských dolů a podle reakcí jí udělalo velkou radost. „Jsem za něj strašně ráda.
Kolo sice mám, ale je mi už malé, tak aspoň nemusím kupovat
nové,“ uvedla hrdá žačka. Jízdní kolo předávají nejlepším studentům Severočeské doly už potřetí, a to v rámci vzájemné spolupráce, díky níž dlouhodobě
podporují i místní základní školu. „Jsem nesmírně rád, že právě
v Braňanech jsme s vedením obce a vedením této školy založili tradici ukončení školního roku. Myslím si, že má tato tradi-

ce budoucnost a těší mě, že každý rok je tady také čím dál tím
víc lidí. Je to jedna z dalších příležitostí, kdy se lidé mohou sejít
a o to krásnější, že se svými dětmi,“ uvedl ředitel strategie a komunikace Severočeských dolů
Rudolf Kozák a popřál dětem,
aby si užily prázdniny, koupání a sluníčka. „Věřím, že už bude v provozu i zdejší přírodní
koupaliště, které jsme tu minule
při jiné slavnostní akci předávali. Přeji vám také, abyste si užili
spoustu legrace na táborech, soustředěních, ale hlavně na sebe dávejte pozor, a ať se vždycky v pořádku a zdraví vrátíte domů a v září zase opět do této nádherné školy. Severočeské doly jsou tu
pro vás, budou i nadále a věřím,
že i společné projekty, které naplňujeme – ať se jedná o vyhlídku nebo projekt Pomáháme - poběží dál a budu se těšit na další
spolupráci s vámi, s obcí a také se
zdejší školou,“ ujistil. Rozloučit
s dětmi i se školou se přišel i odstupující ředitel školy Petr Kratochvíl, který popřál všem krásné prázdniny. „Chtěl bych za své
devítileté období všem poděkovat za spolupráci, zaměstnan-

cům školy, rodičům a také dětem. Vzpomenout chci také našeho velkého sponzora, Severočeské doly, bez kterých bychom
si to neuměli představit a neměli bychom tu spoustu věcí. Děkuji také obci Braňany, bez níž by
to také nešlo. Přeju vám zároveň
hezké prázdniny a aby novému
řediteli vše dobře šlapalo a byl
spokojený on i všichni ostatní,“
rozloučil se Petr Kratochvíl.
Ten získal na památku také dar
od obce, který mu předal starosta Petr Škanta a od zástupců Severočeských dolů pak Petr Kratochvíl převzal symbolický hornický vozík s uhlím. „Rád
bych předal za generálního ředitele Ivo Pěgřímka, který se dnešní akce nemohl bohužel z pracovních důvodů zúčastnit, osobní dárek s podpisem. Je to symbol
hornictví, vozík plný nízkosirnatého bílinského uhlí, a věřím, že
když se na něj pan ředitel vždycky podívá, připomene si spolupráci, kterou jsme společně nastartovali,“ uvedl Rudolf Kozák.
Zábava poté pokračovala, loučili se také deváťáci, kteří předali symbolický klíč od školy budoucím prvňáčkům.
(sol)
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kvapení?
Copak tu asi bude za pře

Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:

Odstupující ředitel školy Petr
Kratochvíl (vlevo) dostal za svou
dlouholetou činnost a výbornou
spolupráci s těžařskou společností
od Rudolfa Kozáka na rozloučenou
symbolický hunt.

Zástupci Severočeských dolů předali i tentokrát parádní kolo nejlepšímu
žákovi školy. V letošním školním roce se jím stala Andrea Havelková.

Tradiční zakončení – deváťáci předávají
symbolický klíč od školy nastupujícím
prvňáčkům.

Akci ukončení školního
roku si každoročně užívá
celá škola společně s
dlouhodobým partnerem,
Severočeskými doly.

Deváťáci a jejich rozlučkové proslovy.

Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka,
hospic, HSRM, fotbalový stadion
Most, Hipodrom Most, dopravní
podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol,
KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití,
Tenba, knihovna, zimní stadion,
Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice,
zdravotní středisko Horní Jiřetín,
Městský úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

