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Skončí „vysedávací vyhláška“ u Ústavního soudu?
MOST - Ministerstvo vnitra pozastavilo účinnost dvou článků takzvané „vysedávací vyhlášky“, kterou před třemi roky zavedlo kvůli
problémům s nepřizpůsobivými spoluobčany město Most. Ministerstvo vyzvalo vedení města ke zjednání nápravy. Most ale předmětné články vyhlášky přesto rušit nehodlá. „Kauza“ proto nejspíš
skončí u Ústavního soudu.
Spornou vyhláškou reagoval
Most na složitou situaci v lokalitách, kde posedávají lidé, kteří hlučí, verbálně napadají a jinak znepříjemňují život spoluobčanům, a na množící se stížnosti
slušných lidí. Zastupitelstvo proto vydalo v roce 2015 vyhlášku,
která se vžila pod názvem „vysedávací vyhláška“. Ta mimo jiné zakazuje sezení na stavebních
částech, předmětech a zařízeních,
která k tomu nejsou určena.
Poté co Ústavní soud zrušil
ustanovení vyhlášek Litvínova
a Varnsdorfu, která obsahovala
podobná ustanovení jako ta mostecká, informovalo Ministerstvo
vnitra vloni v srpnu loňského
roku Most, že shledává některá
ustanovení jeho vyhlášky v rozporu se zákonem. Uskutečnilo se
několik jednání. „Měli jsme snahu vyhlášku upravit, aby vyhovovala nálezu Ústavního soudu
a vyhovovala i v našich podmínkách, snažili jsme se najít shodné
stanovisko, ale naše návrhy nebyly bohužel akceptovány,“ komentuje primátor Mostu Jan Paparega. Navrženo bylo například

spojit zákaz posedávání a polehávání na veřejném prostranství
s kouřením, požíváním alkoholu a omamných a psychotropních látek nebo doplnit článek
vyhlášky o platnosti zákazu posedávání a polehávání osob, které své okolí zatěžují nadměrným
pokřikováním, hlučením a reprodukcí hlasité hudby.
Zastupitelstvo města Mostu
letos v květnu odhlasovalo usnesení, jímž zrušení uvedené vyhlášky neschválilo a vyslovilo, že
se s výzvou Ministerstva vnitra
neztotožňuje a nesouhlasí. Ministerstvo vnitra proto zahájilo správní řízení o pozastavení
napadených ustanovení vyhlášky. V červenci potom oznámilo městu Mostu své rozhodnutí
o pozastavení sporných článků
vyhlášky. „Navrhovali jsme ministerstvu, aby v Mostě provedlo
místní šetření a jako důkaz jsme
chtěli předložit zprávu o činnosti městské policie. S odkazem na
nález Ústavního soudu však ministerstvo nevidělo důvod navrhované důkazy provádět,“ doplnil primátor.
(nov)

Protože město Most si hodlá stát za svým a sporné body vyhlášky nezruší, věc s největší pravděpodobností skončí u Ústavního soudu.

Vážení čtenáři
Příští číslo týdeníku Homér
vyjde 10. srpna. Sledujte
nás na www.homerlive.cz.

 Promenádní koncert
MOST – Promenádní
koncert se uskuteční ve
středu 9. 8. od 17 hodin
v atriu budovy
magistrátu na
1. náměstí v Mostě.
Vstup zdarma.

 Lomský trojboj
LOM – V sobotu 28. 7.
od 8 do 17 hodin zve
OSA Lomáci ZKO LOM
na IV. Lomský trojboj.
Tuneliáda pro prcky,
veterány a nováčky, tři
běhy pro začátečníky
a tři pro pokročilé.

Soutěžte s ČT:Déčko
a sežeňte ovečky!
MOST – Zatoulané ovečky (soutěž dětského TV kanálu ČT:D)
zabloudily i na Mostecko. Za tři
nalezené ovečky, ukrývající hesla, která odešlete do soutěže do
konce prázdnin, můžou děti získat zajímavé výhry.
Ovečky jsou ukryté na nejrůznějších místech po celé republice. Na Mostecku a Litvínovsku můžete posbírat čtyři - na hradě Hněvín (zelená),
v Podkrušnohorském technickém muzeu (červená), v Meziboří nad sjezdovkou (zelená),
v okolí rozhledny Jeřabina nad
Křížatkami (zelená). V blízkém
okolí pak také v Elektrárně Ledvice (červená) nebo nedaleko
Teplic – Proboštova u rybníka
Jaroslav (zelená).
Soutěž je určena dětem do 15
let. Úkolem je získat alespoň tři
hesla – ovečky. Hesla poté děti
odešlou pomocí www.sezenteovecky.cz nebo stejnojmenné mobilní
aplikace pořadateli soutěže. „Zelenou značkou označená jsou volně přístupná místa a heslo je umístěno ve
schránce označené
logem soutěže. Stanoviště označená
červenou značkou
jsou pokladny ne-

bo informační centra kulturních
a vzdělávacích institucí a heslo je umístěno na letáku označeným též logem soutěže, který získá soutěžící na tomto stanovišti
bezplatně na požádání v otvírací době daného zařízení,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková a upozornila: „Po nalezení schránky,
v níž je ukryté heslo, si heslo opište a nezapomeňte schránku vrátit
zpátky, aby mohli soutěžit a mít
radost ze hry i ostatní.“ Soutěžící - těm malým samozřejmě
pomáhají rodiče - musí získat
jedno heslo ze zeleného a jedno z červeného stanoviště a třetí buď červené anebo zelené podle vlastní volby. „V soutěži je
1 110 výher - 10 stavebnic lego,
100 plyšových ovcí a 1 000 sad
karetní hry kvarteto,“ doplnila
ještě mluvčí.
(sol)
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Pozor, bude výpadek
MOST - Na některých místech v Mostě dojde ve dnech
2., 6. a 7. srpna k plánované odstávce elektrického
proudu.
Konkrétní časy odstávek a ulice včetně čísel popisných či čísel parcelních, jichž se odstávka bude týkat,
najdete na webu ČEZ Distribuce: http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html.
(nov)

Dětem prodlouženo
MOST - Městská knihovna Most stejně jako každý rok i letos prodlužuje dětem výpůjčky přes celé letní prázdniny až do září.
Dětem nebudou nabíhat upomínky za opožděné vrácení dokumentů v červenci ani v srpnu. O tuto dobu se výpůjčky automaticky
prodlužují.
(nov)
SKLEP PLAKAT.pdf
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komunální politika

3D bludiště na vrchu Šibeník
se začne stavět po prázdninách
MOST – Tanečky kolem veřejné
zakázky na vybudování 3D bludiště na Šibeníku spějí ke konci.
Koncem června vybrali radní
vítěze nově vyhlášené soutěže.
Bludiště s vyhlídkovou věží vybuduje společnost Tomovy parky Group s.r.o. Mostečané se ale
na lákavou atrakci budou moci
těšit až v příštím roce.
Před prázdninami město
Most muselo zrušit veřejnou zakázku na vybudování bludiště,
protože se objevily nesrovnalosti kolem příliš nízké ceny, kterou
nabídl jeden z uchazečů. Toho
nakonec radní nevybrali a společnost podala námitky a stížnost k příslušným státním orgánům. Po všech peripetiích město Most vyhlásilo na začátku
června veřejnou zakázku znovu. Do ní se tentokrát přihlásili tři uchazeči. Společnosti Unipark, s.r.o., Společnost 3D bludiště Most v zastoupení společnosti Gardenline s.r.o. a společnost
Tomovy parky Group s.r.o. Poslední z nich nabídla nejnižší cenu, ve výši 26 milionů a 890 tisíc
korun bez DPH, a stala se vítězem. „V současné době prokazuje vybraný dodavatel splnění podmínek účasti v zadávacím řízení,
podmínek kvalifikace a zadávací
dokumentace. Pokud vše doloží,
a žádný z ostatních účastníků ne-

Areál lanového centra by se měl veřejnosti otevřít příští rok.
podá podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tak teprve potom s tímto dodavatelem
město uzavře smlouvu,“ uvedla
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
V případě, že dojde k uzavření smlouvy o dílo, s výstavbou bludiště se začne ještě letos,
i když jeho dokončení se v tomto roce, jak původně město avizovalo, nestihne. „V letošním
roce se budou realizovat zemní
práce a vybudování základových
konstrukcí pro všechny atrakce.
Současně bude probíhat zajištění či výroba příslušných kompo-

nentů 3D bludiště,“ prozradila
dále tisková mluvčí magistrátu.
Během nepříznivých klimatických podmínek, tedy v zimním
období, se stavba přeruší a na
následné osazení těchto prvků včetně dokončovacích prací dojde až v jarních měsících
roku 2019. „Pokud by se nepovedlo vše dokončit na jaře příštího roku, nejpozději do letních
prázdnin musí být stavba hotova. O prázdninách by pak mělo
3D bludiště již sloužit veřejnosti,“ ujistila Alena Sedláčková.
V areálu 3D bludiště najdou
návštěvníci také vyhlídkovou

věž, která se stane dominantou.
Rozhledna, která získala umístění v soutěži o dřevěné rozhledny, bude mít vyhlídku na
centrum, Ressl, Širák a Hněvín.
Vysoká bude dvaadvacet metrů. Zhruba v polovině věže bude vybudován další vyhlídkový ochoz. Bludiště bude sestavené z pochozích lávek zavěšených
mezi kůly, na nichž budou přestupové domečky. Lanové překážky budou umístěny ve dvou
až třech patrech nad sebou. Areál nebude oplocený, ale bude
pod dohledem kamer.
(sol)

O občanky s čipem je zatím malý zájem
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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

Knihovna má nový facebook
MOST – Městská knihovna Most
přináší radostnou zprávu pro
milovníky sociálních sítí. Najdete ji na zbrusu novém facebooku.
„Všechny čtenáře, uživatele,
návštěvníky, přátele a sympatizanty knihovny informujeme,
že oficiální facebooková stránka Městské knihovny Most je
zbrusu nová,“ informuje ředi-

tel knihovny Petr Petrik a dodává: „Je oficiální a těšící se na vaši návštěvu, vaše příspěvky, vaše
fotografie, vaše dotazy, vaše názory či vaše připomínky.“ O to,
aby profil knihovny byl aktuální a přívětivý se budou starat i pracovníci knihovny. Facebook knihovny najdete na adrese: www.facebook.com/knihovnamost.cz.
(nov)

MOST – O eObčanky zatím není mezi Mostečany příliš zájem. Novinku, která začala u nás platit od začátku července, zatím využilo
jen několik občanů. Nové doklady s čipem přitom mají řadu výhod.
Lidé nemusejí obíhat úřady, čekat ve frontách, ale vyřídí si svou
agendu z pohodlí domova pouhým kliknutím myší.
Od 8. července 2018 spustilo Ministerstvo vnitra do ostrého provozu nový Portál občana, který je umístěn na gov.
cz. Webové stránky jen za první týden zaznamenaly 50 000
návštěv, což představuje více než 60% nárůst. Od začátku července úřady vydaly téměř 12 000 nových eObčanek,
přičemž si více než třetina dospělých občanů rovnou aktivovala elektronický čip. „50 000
návštěv za týden předčilo naše
očekávání. Vzhledem k období
prázdnin to považujeme za obzvlášť dobrý výsledek,“ řekl náměstek ministra vnitra pro informační a komunikační technologie Jaroslav Strouhal.
V Mostě ale mají úplně odlišnou zkušenost. „Zatím jsme
nezaznamenali velký zájem
o tento nový doklad. Do sou-

časné doby jsme vydali do pěti
kusů tohoto občanského průkazu,“ potvrdil vlažný zájem veřejnosti vedoucí odboru správních činností mosteckého magistrátu Jaroslav Mareš.
Přitom nový občanský průkaz s čipem nabízí lidem mnoho výhod. Především si z pohodlí domova mohou vyřídit
dostupné on-line služby. Například si tak mohou zjistit informace o bezdlužnosti, informace o důchodu, vyřídit si neschopenku, recept na léky, zjistit bodové konto řidiče, další
výhodou jsou volby on-line,
výpis z rejstříků, dokumenty
pro hypotéku, přihlášení auta a další. „Počet služeb bude
postupně narůstat, elektronická verze veřejných služeb bude pro všechny úřady povinností,“ podotýká dále Jaroslav Ma-

reš. Občané by
mohli
prostřednicím čipových občanek například
moci
platit
různé poplatky,
pokuty
apod. Systém
by měl umožnit také podání daňového
přiznání a další služby. Portál občana na gov.
cz nabízí nyní 37 elektronických služeb, ke kterým se občan může přihlásit díky eObčance. „Zatím jsme skutečně na
začátku, celý systém dále vyvíjíme a vylepšujeme,“ doplnil ředitel odboru eGovermentu Roman Vrba.
O občanky s čipem mohou
přitom lidé zažádat na kterémkoliv úřadě s rozšířenou působností, tedy nejen v místě trvalého bydliště. Nově také nepotřebují s sebou papírovou fotografii. „Občanky s čipem mají
standardní lhůtu pro zhotovení,

tedy 30 dnů. Za poplatek lze zažádat o vydání ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do
24 hodin,“ uvedl dále Jaroslav
Mareš. V případě ztráty nebo
odcizení e-občanského průkazu - pokud má občan aktivované elektronické funkce - je nezbytné čip zablokovat. To lze
telefonicky na lince +420 225
514 777. „Kromě toho je ztrátu nutné co nejdříve nahlásit na
Policii ČR nebo na jakémkoliv
úřadu obce s rozšířenou působností,“ radí ještě vedoucí správního odboru.
(sol)

Na novém ledě si zabruslí sportovci i veřejnost až příští rok!
MOST – Zimní stadion bude v rekonstrukci. Co nevidět se zahájí práce
na výměně nových technologií. Na novém ledě si ale hokejisté, krasobruslaři, ale i veřejnost zabruslí až příští rok.
V současné době probíhá zadávací řízení. O výsledku by měla
rozhodnout rada města ještě tento týden. Město také žádalo o dotaci. „Žádost se podávala v druhé polovině června. Peníze poplynou z evropských fondů a výše dotace bude činit přes sedm milionů
korun. Celkové náklady projektu
jsou ve výši šestatřiceti a půl milionu korun,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Rekonstrukce stadionu bude rozdělena dvě části, a to z důvodu, aby nemusel být přerušen
provoz stadionu a sportovci, jako

jsou hokejisté a krasobruslaři, tak
nepřišli o prostory pro trénování.
„Podle projektu se v letošním roce
pořídí technologie a v roce 2019 se
uskuteční stavební práce. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele díla,“ podotkla
dále Alena Sedláčková.
Veřejná zakázka zahrnuje jak
rekonstrukci ledové plochy včetně hráčských a trestných lavic,
tak nové technologie chlazení,
což představuje například snížení
množství čpavku, výměnu kompresorů, využití odpadního tepla
apod. Dále se v rámci oprav počítá s výměnou stávající nevyho-

vující elektroinstalace strojovny
včetně nového řídicího systému
měření a regulace a dodání nové vzduchotechniky, která slouží
k odvlhčení prostoru ledové plochy. Součástí bude také výměna
hokejových mantinelů s ochrannými skly, které budou odpovídat
novým pravidlům ČSLH a IHF.
„Díky rekonstrukci jednotlivých
technologií dojde například ke
zlepšení povrchu, tepelných vlastností chladicí desky, což bude mít
vliv na kvalitu ledu a energetické úspory a neposledně i na zvýšení bezpečnosti provozu stadionu,“ vyjmenoval některá pozitiva
Pavel Měska z Technických služeb Most.
Pokud bude vybrán dodavatel, tak by první etapa prací

(kompresorová jednotka) měla být zahájena neprodleně po
zajištění dodávek. „Druhá etapa, která zahrnuje ostatní stavební práce, tedy i rekonstrukci ledové plochy, bude realizována až
po ukončení zimní sezóny v roce 2019, přičemž práce by měly
začít v dubnu 2019,“ uvedla dále mluvčí a ujistila: „Ke zdržení
nedojde. Práce jsou naplánovány tak, aby v žádném případě nedošlo k omezení provozu zimního
stadionu.“
V současné době probíhá na
zimním stadionu oprava střechy.
„Střecha se postupně opravuje po
obvodu hlavní budovy, je totiž už
ve velmi špatném stavu,“ doplnila ještě Alena Sedláčková.
(sol)

zpravodajství

Čtyřpruh pod Hněvínem směrem
na Most se už v srpnu uzavře
MOST – Řidiči pozor, už začátkem srpna se uzavře část
vozovky na čtyřpruhu ve směru od Litvínova na Most, a to
v úseku pod Hněvínem. Jezdit
tak budete muset objízdnou
trasou a to zhruba po dobu jednoho roku.
V období od 8. srpna letošního roku do 24. srpna roku příštího dojde k dopravním omezením na silnici č. I/27 Most –
Litvínov a č. I/13 Most – Chomutov. Důvodem omezení je
rekonstrukce jednoho z mostů.
„Aktuální termín zahájení
prací na rekonstrukci mostu na
silnici I/27 byl stanoven na 8.
8. 2018. Jelikož se jedná o kompletní rekonstrukci mostu, tedy
demolici nosné konstrukce mostu a výstavbu nového, bude tato silnice uzavřena a Krajským
úřadem stanoveny objížďky,“
uvedla Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic
a dálnic ČR, které stavbu zajišťuje.
Objízdné trasy jsou už ale
známé. Dojde totiž k úplnému
uzavření jednosměrného pásu silnice č. I/27 ve směru Litvínov – Most. V úseku ve směru od Záluží bude provoz sveden do jednoho jízdního pásu,
a to od rozvětvení u křižovatky
s ulicí Železničářů, po provizorní přejezd před mimoúrovňovou křižovatkou u ulice Čsl.
armády. Zároveň bude uzavřena část silnice č. I/13 pod

Řidiči se budou muset ozbrojit trpělivostí, uzavírka bude dlouhá.
mostním objektem ve směru
na Chomutov. Objízdná trasa ve směru Most – Chomutov
bude vedena přes Záluží, Dolní Jiřetín a Komořany. „Místní
obyvatelé mohou přirozeně využít cestu přes město, tedy ulicí Čsl. armády, Slovenského národního povstání, Pod Širokým
vrchem a Tvrzova, na okružní křižovatku u vodní nádrže
Matylda,“ radí tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. Objízdné trasy budou značeny dopravními značkami a všichni účastníci silničního provozu by tak měli dbát
zvýšené opatrnosti.

Omezení na mostě
u Komořan
Ředitelství silnic a dálnic
bude zanedlouho opravovat
i další z mostů, tentokrát nedaleko Komořan. Omezení provozu se tak bude týkat řidičů,
kteří budou směřovat z Mostu do Chomutova. „Co se týče
mostu na silnici I/13 přes trať
ČD na 11. kilometru, na pravé
straně, zde zahájení prací bude
záležet na tom, v jakém termínu se podaří projednat zhotoviteli termíny pro výluky na trati ČD, které jsou nezbytné pro
zřízení neutrálních polí. Tepr-

ve poté bude možné zahájit realizaci prací na samotném mostě.
V tuto chvíli předpokládáme, že
by se tak mohlo uskutečnit v 10.
měsíci tohoto roku,“ uvedla dále tisková mluvčí Ledvinová.
V tomto případě se s objízdnými trasami neuvažuje. „ Doprava bude po celou dobu výstavby
pravého mostu vedena po mostě levém – tedy stávajícím, kde je
vedena i v současné době. Jediné
dopravní omezení bude na trati ČD, kde bude snížena rychlost
projíždějících vlakových souprav
po celou dobu výstavby mostu,“
upřesnila ještě Nina Ledvinová.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Na Matyldě frčí pumptrack, grily i šlapadla,
pihou na kráse jsou vandalové
MOST – Léto, slunce a prázdniny jsou každoročně vrcholem
sezóny pro mostecké, sportovně - rekreační zařízení v areálu
Benedikt a Matylda. Zejména
o Matyldu je mezi Mostečany
stále větší zájem. Ten se zvyšuje úměrně s tím, jak zde město
Most a technické služby rozšiřují
možnosti volnočasových aktivit
pro širokou veřejnost.
Zeptali jsme se proto správce
areálu Matylda, jak letošní sezónu vidí on, co ho těší a co ho naopak trápí...
Jak se vyvíjí letošní sezóna
na Matyldě? Jaká je návštěvnost - v porovnání například
s loňským rokem… Vzhledem
k tomu, že zde přibylo během
posledních let mnoho atrakcí,

je to na návštěvnosti a spokojenosti znát?
Nás na začátku léta vždycky prověří závody dračích lodí. Ty každoročně přilákají velké
množství návštěvníků i závodníků. Chodí se sem také na pétanque a na nedávno otevřenou
pumptrackovou dráhu.
Jaké nové atrakce přibyly letos nebo ještě přibudou?
V letošním roce v areálu přibylo nové kotviště pro šlapadla (velké molo). Ze starého mola jsme udělali tři malá. Na dětském hřišti jsou tři nové atrakce
a pro milovníky kol pumptracková dráha a pétanquové hřiště.
Také došlo k úpravě travnaté plochy, tam kde tráva stále nerostla,
byl položen kobercový trávník.

Které atrakce jsou pro lidi
nejvíce osvědčené a co tady
nejvíce a nejraději využívají?
Nejvíce jsou využívaná dětská hřiště, dále se také těší oblibě
posilovací stroje, hřiště pro kola, pumptracková dráha, plážový volejbal a pétanque. Na vodní
ploše jsou to šlapadla a paddleboardy. Dále bych zmínil, že je
velký zájem o použití griloviště.
Máte zde stálé a nemalé zkušenosti s vandaly. Co
si v poslední době berou na
paškál?
V podstatě neustále dochází ke krádežím nebo úmyslnému poškozování zařízení areálu, hlavně záchodových prkének
a vodovodních baterií ve sprchách a na WC.

Někteří bruslaři úmyslně nevracejí klíče od zamykatelných
skříněk a ponechávají si je na
celou sezónu. Neuvědomují si,
že přiděláváním klíčů se zvyšuje možnost vykradení skříňky.
Stálým problémem je také
nedodržování zákazu koupání psů a jejich vodění na dětská
hřiště a in-line dráhu. Myslím,
že návštěvní řád a informační
cedule se moc nečtou…
Jak se s vandalstvím vypořádáváte?
V rámci možností nám vypomáhá s dohlížením na pořádek a dodržování provozního řádu Městská policie v Mostě. Ta projíždí areál několikrát
za den.
(sol)

Sloupek výkonného ředitele společnosti AUTODROM MOST Ivo Diviše
Ani o prázdninových měsících, kdy ve většině podniků
a provozoven panuje útlumový režim vzhledem k čerpání
dovolených zaměstnanci, autodrom nezahálí. Vedle pokračujících agenturních jízd, testování a závodů i firemních eventových akcí jsme na výcvikových
plochách polygonu přistoupili k údržbě instalovaných technologií i úpravě či obnově asfaltové vrstvy.
Po celý rok jsou brány našeho
areálu otevřené veřejnosti, což
platí i nyní v létě. Kromě možnosti využít nabídky kurzů bezpečné či sportovní jízdy, intenzivního kurzu na offroadových
plochách Czech Motorland si
zájemci mohou areál i jen prohlédnout, sledovat dění na velkém závodním okruhu, zapůjčit
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si motokáru či čtyřkolku a projet se s nimi po upravených drahách. Děti se mohou vyřádit na
dopravním hřišti, zdarma jim
zapůjčíme kola, koloběžky, odrážedla i přilby. Rodičům nabízíme možnost vyžití jejich potomků i v příměstském táboře, a to v srpnu hned dvakrát.
V týdnu od 6. do 10. a od 20. do
24. 8. 2018.
V polovině července se testovaly na velkém okruhu historické závodní vozy, jež by se mohly
v budoucnu v Mostě objevit při
závodech. Nechyběly mezi nimi
ani monoposty Dallara, které se
účastnily americké série IndyCar. Už 3. a 4. srpna si to rozdají na plochách polygonu univerzitní týmy vývojářů z celého světa při dalším ročníku Formula Student, tedy soutěže

 Ptejte se politiků
Na koho se máme obrátit, pokud chceme odstranit lavičku
před vchodem, kde se shromažďují různé party lidí, dělají hluk
a nepořádek, a pokud chceme
odstranit keře před okny. Keře
zakrývají výhled a hlavně napomáhají trestné činnosti.
V obou případech je z důvodu určení přesného místa nutné kontaktovat Technické služby
města Mostu. Buď na bezplatné
lince 800 444 488, nebo Ing. Pavla
Praženicu na telefonním čísle 734
365 118 nebo emailem na adresu
prazenica@tsmost.cz.
Je možné požádat o opravení
nájezdů pro kočárky, které jsou
v ulici Česká pouze dva a oba ve
špatném stavu. Je možné přidat
odpadkové koše? Lidé jsou líní
a koš o dva vchody dál je pro ně
problém, pak to pod okny vypadá jako na smetišti.
Opravy komunikací a odpadové hospodářství mají na starost
Technické služby města Mostu.
Z důvodu určení přesného místa
a upřesnění podnětu kontaktujte,
prosím, TS buď na bezplatné lince 800 444 488, nebo Ing. Pavla
Praženicu na telefonním čísle 734
365 118 nebo emailem na adresu
prazenica@tsmost.cz.

O

V okolí bývalého nákupního
střediska Sputnik je nepořádek,
ale hlavně je zde nebezpečí od
rozbitých výloh. Kolem chodí lidé a často si zde hrají děti. Může město donutit majitele, aby
objekt řádně zabezpečil? Válí se
zde kusy výloh a je to opravdu
nebezpečné.
Pozemky okolo nákupního
střediska nejsou v majetku města, je na vlastníkovi nemovitosti zajistit jak zabezpečení objektu,
tak i úklid pozemků. Na základě
podnětu bude provedena kontrolní prohlídka. Budou-li zjištěny
zákonné nedostatky, bude následně vyzván vlastník objektu k jejich odstranění.
Neplánuje město zrušit to
„hrozné“ odpočítávání na semaforech?
Systém značeného odpočtu
světelného signálu na přechodech
pro chodce je pozitivně vnímán
jak obyvateli města, tak i odbornou veřejností. Město Most neuvažuje o zrušení tohoto systému.
Na dotazy odpovídá
primátor města Mostu
Jan Paparega

tázka pro…

Jana Paparegu, primátora
města Mostu
O víkendu proběhla celostátním tiskem zpráva, že asistent
europoslance a předsedy TOP
09 Jiřího Pospíšila Jan Zedník
koupil s dalšími investory desítky bytů v sociálně vyloučených lokalitách na Mostecku
a nechává si platit nájem od lidí, kteří žijí ze sociálních dávek.
Není to už tak trochu výsměch,
až drzost?
Skutečnost, že asistent poslance Jiřího Pospíšila, Jan Zedník,
vlastní na Mostecku desítky bytových jednotek, které jsou „zneužívány“ pro obchod s chudobou
prostřednictvím neefektivně nastaveného systému vyplácení sociálních dávek pouze dokresluje
to, na co již delší dobu poukazujeme. Potvrzuje se tak domněnka, že poslanci nechtějí stávající
systém vyplácení sociálních dávek změnit právě proto, že je zde

Jan Paparega
velké lobby ze strany osob podobných panu Zedníkovi, kterým
tento systém vyhovuje pro jejich
byznys. Ti pak svým chováním
a zneužíváním systému způsobují příliv těch méně přizpůsobivých do měst Ústeckého kraje jako je Most, Chomutov nebo Ústí
nad Labem. Jeho tvrzení, že skupování bytů na Mostecku je jeho
pojistkou na důchod s tím, že tyto neslouží jako nástroj ke zneužívání peněz daňových poplatníků, může věřit jen hlupák. Jeho
jednání kritizuji a tvrdě odsuzuji.

HLEDÁ

RECEPČNÍ
Plat:
20 000 - 25 000 Kč/měsíc
Pracovní poměr:
práce na plný úvazek
Vzdělání:
středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Jazyky:
angličtina (pokročilá) nebo němčina (pokročilá)
Benefity:
bonusy/prémie, provize z prodeje, vzdělávací kurzy, školení,
závodní stravování, občerstvení na pracovišti, příspěvek na
sport/kulturu/volný čas

Ivo Diviš
o nejlepší sestavený vůz formulového typu. Můžete být u toho,
a to zdarma. Milovníci historických motocyklů si přijdou na
své při závodním víkendu 18.
a 19. srpna na velkém okruhu
autodromu. Ani v tomto případě se vstupné nevybírá.
Závodní sezonu završíme
31. srpna až 2. září nejprestižnější akcí, evropským šampio-

nátem okruhových tahačů. Pod
názvem Czech Truck Prix jej letos uspořádáme už pošestadvacáté. Součástí napínavých soubojů těžkotonážních strojů bude i tentokrát jejich spanilá jízda
ulicemi Mostu, Truck Festival či
letecká akrobatická show účastníka světového šampionátu Red
Bull Air Race Master Class Petra Kopfsteina.
(nov)

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
30. 7. – 3. 8. 2018

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

Pondělí
Bramborová s houbami
150 g
Kuřecí závitek s mozzarellou a sušeným rajčetem,
bramborová kaše
150 g
Vepřové maso na kmíně, vařené těstoviny
350 g
Tortellini v cuketové omáčce se slaninou a parmazánem

30 Kč
95 Kč
98 Kč
90 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s celestýnskými nudlemi
150 g
Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
150 g
Kuřecí steak zapečený se šunkou, sýrem a fazolkami,
šťouchaný brambor
350 g
Caesar salát s kuřecím masem, slaninou
a česnekovými krutony

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

STŘEDA
Ruský boršč
150 g
Vepřová krkovice plněná klobásou, dušené zelí,
bramborové placky
150 g
Pečený roastbeef, vařený brambor, tatarská omáčka
350 g
Listový salát se zeleninou, hořčičným dresinkem
a uzeným lososem

30 Kč
95 Kč
98 Kč
90 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi
150g
Kuřecí roláda s nádivkou, opečený brambor s cibulí a slaninou
150 g
Smažené skotské vejce, bramborová kaše, okurkový salát
350 g
Zeleninový salát s olivami a balkánským sýrem

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

PÁTEK
Frankfurtská s párkem
150 g
Smažené kuřecí medailonky v bylinkové krustě,
sýrová omáčka, šťouchaný brambor
150 g
Hovězí maso, koprová omáčka, houskový knedlík
350 g
Zapečené brambory s kuřecím masem a sýrem, kyselá okurka
SPECIÁL 180 g – PEČENÁ KACHNÍ PRSA NA POMERAČNÍCH
S MÁSLOVOU BRAMBOROVOU KAŠÍ
Doba přípravy speciálu cca 20 min.

30 Kč
95 Kč
98 Kč
90 Kč
120 Kč

zpravodajství

Rekonstrukce trati Most – Litvínov
vypukne už příští rok
MOSTECKO – S velkolepou a rozsáhlou rekonstrukcí tramvajové
trati z Mostu do Litvínova se
začne už příští rok. Nejprve se
bude trať opravovat od chemičky směrem na Litvínov, o rok
později pak do Mostu. Cílem
bude vyšší bezpečnost, rychlejší přeprava, ale i nové zastávky
a technologie.
V současné době má již dopravce hotový projekt na rekonstrukci trati Most – Litvínov. „Budeme nyní žádat o stavební povolení, a pokud vše dobře dopadne, chtěli bychom ještě
v letošním roce vyhlásit veřejnou
soutěž na dodavatele celé stavby,“ informoval šéf Dopravního
podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
Náklady na rekonstrukci by si
měly podle předpokladů vyžádat zhruba půl miliardy korun.
Dopravce bude čerpat na rekonstrukci dotace, a to prostřednictvím ITI z operačního programu Doprava. „Dotace, kterou
jsme měli přislíbenou, původně
činila 420 milionů korun. Podařilo se nám ale vyjednat dalších
60 milionů korun navíc, k dispozici tak budeme mít 480 milionů korun. Podle předpokladů
si stavba vyžádá celkově zhruba
kolem 550 milionů korun. Konečná cena ale vzejde až z veřejné zakázky a ta může být samozřejmě nižší,“ vypočítal ředitel
dopravního podniku a k financování podotkl: „Ačkoliv by se
mohlo na první pohled zdát, že
se jedná o velkou sumu peněz, na
rekonstrukci jedenáctikilometrového úseku trati to není zase tolik

Po rekonstrukci bude cestování tramvají bezpečnější a rychlejší.
prostředků. Budeme muset proto
udělat skutečně jen ty nejnutnější opravy.“
Bude-li průběh a výsledek výběrového řízení bez komplikací, s rekonstrukcí by se mělo začít začátkem příštího roku. Rozdělena bude na dvě etapy. První
zahrnuje opravu trati ze Záluží
do Litvínova. Ta by se měla realizovat v roce 2019. Druhá etapa
v úseku Záluží – Most, tramvajové křížení pak přijde na řadu
o rok později, v roce 2020.
„Rekonstrukcí neprojdou ale
některé úseky trati, a to mezi zastávkami v Souši a zastávkou
ČD. Tady vede trať po několika
mostech, které nejsou v majetku
dopravního podniku. Vlastník je
dlouhodobě neznámý a bude ho

s největší pravděpodobností muset určit stát. Dopravní podnik
nemůže v rámci čerpání dotace z EU prostředky vynaložit do
cizího majetku, proto tyto úseky
budeme muset vypustit,“ vysvětlil Daniel Dunovský.
Dopravní podnik se v rámci správy tramvajové trati stará celkem o jedenáct mostů. Během rekonstrukce by tak mělo dojít k jejich sanaci. Dále se
počítá s narovnáním trati v některých místech. „Oprava bude
znamenat pro naše cestující především větší bezpečnost. Například necháme oddělit trať od vozovky betonovými obrubníky, tak
aby nedocházelo k tomu, co se
děje dnes, že když dojde k havárii, většinou skončí vozidla v ko-

lejích, “ upozornil šéf dopravního podniku. Součástí budou také nové zastávky. „V těch klíčových bude také fungovat nový
informační systém, cestující tak
budou mít přehled, jako ho nyní mají už v Mostě a Litvínově,“
ujistil Daniel Dunovský. Zrekonstruovanou trať bude možné projíždět také vyšší rychlostí, takže se o něco i zkrátí doba
přepravy. „Na trati budou využity nové technologie, nové budou i přejezdy, proto i pro řidiče
bude příjemnější přes trať v určených úsecích přejíždět,“ vyjmenoval další výhody ředitel Dunovský a dodal: „Naší snahou je,
abychom měli moderní, rychlou
a hlavně bezpečnou trať.“
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Ředitel dopravního podniku: Mým cílem
je, abychom měli spokojené zaměstnance
MOST - Daniel Dunovský (ProMOST) stojí v čele akciové společnosti Dopravní podnik měst
Mostu a Litvínova čtyři roky.
Než usedl do ředitelského křesla, pracoval zde už ale i dlouhou
dobu předtím, zdejší poměry
zná proto velmi dobře.
Co se vám ve vedení dopravního podniku v poslední
době povedlo prosadit, z čeho
máte největší radost a s čím
jste spokojen?
Určitě mám největší radost,
že se mi v loňském roce povedlo přesvědčit akcionáře, aby
nám navýšili rozpočet. Peníze,
které jsme dostali navíc, jsme
mohli dát do výplat všem zaměstnancům. Většina z nich totiž po dobu 9 let nedostala přidáno ani korunu. Pomohlo nám

to v tom, že jsme zastavili jejich
odchody z podniku.
Vzhledem k tomu, jaká je
dnes konkurence a široká nabídka na trhu práce, rádi bychom v tomto trendu pokračovali. V současné době proto
velice intenzivně vyjednávám
s oběma akcionáři, abychom
dostali další peníze do rozpočtu. Pokud by se to povedlo, dostali by naši zaměstnanci od nového roku přidáno znovu. Je to
naší prioritou. Lidé u naší společnosti vždy pracovali a chodili do práce rádi, ať to byli řidiči, zaměstnanci v dílnách nebo technici, kdokoliv. Jsou nám
věrní. Trochu problém je dostat k nám mladé lidi, ale chceme je motivovat. Snažíme se například, aby zaměstnanci měli
u nás řadu benefitů, ať se jedná
o nabídku mobilních operátorů, více dovolené, lepší platové
podmínky apod. Mým hlavním
cílem tedy je, aby byli zaměstnanci spokojení, protože pak
budu spokojený i já.
Podařilo se nám také zlepšit
vztahy a především komunikaci směrem k druhému akcionáři, městu Litvínov. Ten je včas
a o všem informován, což dříve
tak prý nebylo. Pro nás je Litvínov stejně tak rovnocenný akcionář a partner jako Most.
Radost mám také z toho, že
jsme získali dotaci na nové tři
tramvaje, které budeme nakupovat. Pro nás je to dost zásadní, protože nové tramvaje jsou
finančně velmi náročné a my
chceme, aby naši cestující jezdili po nové trati v nových a krás-

Daniel Dunovský
ných tramvajích. Několik jich tu
už jezdí, ať jde o EVO I či další.
Spokojen jsem také s tím, že
se podařilo dokončit informační systém, který slouží cestujícím, i podle jejich reakcí, perfektně. Mohou ho využívat i nevidomí a jinak hendikepovaní
cestující.
Jsem rád, že se také dokončily
některé zásadní opravy a investice tady v areálu dopravního
podniku, ať se jednalo o opravy
komunikací, hal, do nichž zatékalo, opravila se administrativní budova.
Co máte před sebou za hlavní cíl do blízké budoucnosti?
Především aby akcionáři
sdíleli myšlení, že je zapotře-

bí vážně uvažovat o změně vozového parku z hlediska ekologie. Dojíždějí nám autobusy na LPG, pak už nám zůstanou jen vozy sice nové, naftové,
ale je důležité říci, jakou cestou
jít dál. Zda to budou elektrobusy, autobusy na CNG nebo
na vodík… Možností je dost,
je nutné se ale připravit. Máme výhodu, že máme trolejové vedení a dnes jsou výrobci, kteří umějí dobíjet elektrobusy nejen ze zásuvky, ale právě i z trolejí… Tomuto tématu
bych se chtěl v příštím období věnovat naplno, abychom
se během dvou, tří let rozhodli a mohli začít nakupovat vozy
na jiné palivo.
(sol)

zpravodajství
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Personalista: „Jistota?
Možná mimo automobilový průmysl“
LITVÍNOVSKO - Nezaměstnanost je na jedné z nejnižších
úrovní za posledních dvacet
let. A to i v regionech, kde bylo
nejvíce lidí bez práce. Říká se,
že Česká republika je automobilkou Evropy. Většina nových
výrobních závodů v našem regionu je z oblasti tzv. Automotive,
nebo jsou například dodavateli
komponentů potřebných pro
výrobu vozidel. Vlastimil Roflík
je dlouholetým personalistou
– profesionálem. V souvislosti
s možnostmi na trhu práce v regionu jsme mu položili několik
otázek.
Zdá se, že boom automobilového průmyslu nemá téměř hranice. Nejedná se pouze o zdání? Mají lidé, kteří jsou
zaměstnáni v automobilkách
či u dodavatelů do automotive, budoucnost?
Růst automobilového trhu je
opravdu úžasný. Až mě mrazí, protože možnosti trhu práce jsou limitované a není jasné,
co bude dál. V odborném tisku
jsem kdysi četl, že maximální
minimální nezaměstnanost jsou
čtyři procenta. Tedy tyto čtyři procenta uchazečů o zaměstnání nechtějí, nebo nebudou nikdy pracovat. Český trh práce
ovšem dokazuje, že to tak úplně není. Jsou regiony, kdy procento nezaměstnaných je kolem
dvou procent i méně. Mám ovšem z poslední doby jisté indicie, že se blížíme v tomto směru
k bodu zlomu. Nedostatek pracovních sil způsobuje, že některé firmy nestačí vyrábět, přesouvají výrobu. Zdá se, že se bude
„brzdit“.

Společnost grenier jako zavedený zaměstnavatel nabízí pracovní budoucnost.
Může to znamenat obdobnou situaci jako v roce 2008?
Doufám, že ne. Ale je jisté, že
takový růst nejde do nekonečna.
Automobilový trh je hodně citlivý, a pokud přijde nějaký negativní zlom, určitě to dopadne o to víc na lidi
pracující v tomto odvětví.

moje rada zní, pokud lze hovořit
o jistotě, pak je to možná mimo
automobilový průmysl.

Nyní působíte ve společnost greiner packaging s.r.o.
v Louce u Litvínova. Nachází
se ta příležitost,
o které mluvíte,
právě v této firmě?
Pokud někdo
Ano. Ač se
přemýšlí o stato nezdá, firbilním zaměstma greiner pacnání na delší
kaging s.r.o. je
dobu, co by měl
v regionu tradičdělat?
ním zaměstnavatelem. V LouDnes je prace u Litvínocovních příleva je již patnáct
žitostí
hodně.
let a letošní rok
My personalisslaví korporaté v tomto směce 150leté výroru máme těžkou Vlastimil Roflík
čí. Její produkpráci. Lidé mají vhodnou dobu k tomu, práci ce se zaměřuje na odběratezměnit, zvolit si optimálně ob- le v potravinářském průmyslu.
last zaměření, odvětví atd. Tedy Firma má stabilní portfolio zá-

kazníků a velmi slušný výrobní
plán na dalších několik let. Příležitost zde mohou najít jak lidé, kteří se ucházejí o dělnické profese, tak i kandidáti technického zaměření či specialisté
a admistrativní pracovníci. Stačí, když ten, kdo má o zaměstnání zájem, napíše na e-mailovou adresu: prace@greiner-gpi.
com a personální oddělení se
obratem ozve.
Říkáte, že firma letos slaví 150 respektive 15 let svého
založení. Chystá greiner packaging s.r.o. při této příležitosti nějaké speciální akce?
Kromě stabilních náborových a informačních kampaní je to například i Den otevřených dveří, který by se měl
konat v září letošního roku.
Přesný termín bude dán na vědomost prostřednictvím médií
i sociálních sítí.
Děkuji za rozhovor (ina)

Sokoli opět vyvedli mladé na komořanském komíně
KOMOŘANY - Také letos se speciální budka umístěná na ochozu komína komořanské teplárny
stala domovem mláďat chráněného sokola stěhovavého. Tentokrát dvou samiček a jednoho
samečka, kterého se jako jediného podařilo okroužkovat. I tak
to bylo o náhodě. První pokus
o okroužkování se totiž nezdařil.
„Letos jsem to nestihl. Mláďata mi uletěla přímo před nosem,“ sdělil ornitolog Václav Beran. Několik dní po neúspěšném

kroužkování si jeden ze zaměstnanců povšiml mladého sokola,
který jen posedával, ale nelétal.
Ornitolog hned druhý den unavené mládě odchytil, okroužkoval a odnesl do bezpečí na
ochoz komína. „Mládě se učí létat a zřejmě nemělo dost energie vrátit se do hnízda. Díky tomu se podařilo okroužkovat alespoň jednoho opeřence. Jednalo se o samečka,“ okomentoval
úspěšnou misi Václav Beran.
(nov)

Sokoli si komořanský komín oblíbili, uhnízdili se zde i letos.

Vodárenství na severu Čech čeká obnova a novinky
MOSTECKO – Stamilionové zisky Severočeské vodárenské půjdou
do obnovy majetku a do nového provozu po roce 2020. Rozhodli
o tom akcionáři společnosti na poslední valné hromadě.
Zástupci měst a obcí v severočeském regionu, kteří jsou
zároveň akcionáři Severočeské
vodárenské společnosti, se sešli na valné hromadě a společně schválili účetní uzávěrku za
rok 2017. Rozhodli také, že zisk
z loňského roku použijí na modernizaci vodohospodářského
majetku. „Jednání řádné valné
hromady se zúčastnilo 140 akcionářů. Účastníci projednávali zprávu představenstva a zprávu dozorčí rady za rok 2017,
schválili účetní uzávěrku za loňský rok a také rozhodli o rozdělení zisku. SVS celý zisk ve výši 422,84 milionů korun investuje do obnovy vodohospodářské infrastruktury nebo ho vloží
do Fondu 2021, kde společnost
shromažďuje peníze pro potřeby
související s přechodem na nový
provozní model po roce 2020,“
uvedl tiskový mluvčí společ-

nosti Severočeská vodárenská
Jiří Hladík.
Společnost SVS se stane
od 1. ledna 2019 stoprocentním vlastníkem provozní společnosti SčVK a vodárenství
na severu Čech začne fungovat v systému tzv. vlastnického modelu se servisním prvkem, což znamená, že se od sebe oddělí provozní a servisní
činnosti. „Města a obce díky tomu získají 100% kontrolu nad
výběrem vodného a stočného
a budou moci také transparentně rozhodovat, kolik finančních
prostředků vynaloží na obnovu
vodárenské infrastruktury, kolik
na samotné provozování a kolik na podpůrné servisní služby
s ním spojené. Veškeré změny se
odehrají bez nutnosti zvyšovat
cenu vodného a stočného, a zůstanou zachována všechna pracovní místa. Koncový spotřebitel

vody změnu de facto vůbec nepocítí,“ komentoval nový model tiskový mluvčí.
Součástí programu valné hromady byla také volba nových
členů představenstva společnosti a dozorčí rady. Za Liberecký
kraj byl zvolen starosta Hrád-

Ilustrační foto

ku nad Nisou Josef Horinka,
novým členem představenstva
za Ústecký kraj se stal Vladislav
Raška. Zároveň akcionáři zvolili nového člena dozorčí rady. Stal
se jím zástupce z řad zaměstnanců společnosti Martin Matzek.
(sol)

Na dno
Ve škole nepatřil Tomáš k nejlepším žákům, ale měl hodně přátel a byl mezi spolužáky oblíbený.
Díky své nekonfliktní a slunečné povaze ho měli rádi i učitelé a vždy mu tak trochu nadržovali. Většinou mu prošlo všechno, co jako dítě natropil. Po vyučení nastoupil do malé firmy
jako elektrikář. Majitel firmy si ho, stejně jako dříve učitelé,
oblíbil a snažil se mu
umožnit lepší práci. Donutil Tomáše,
aby si dodělal maturitu a svěřil mu vedení malého kolektivu.
Práce s lidmi Tomáše bavila, jeho směna
měla dobré výsledky
a on sám brzy dostal
i přidáno. Odstěhoval se od rodičů a zařídil si malý byt po babičce. Žil si
spokojeně. Neměl žádnou vážnou
známost, ale na nezájem děvčat si
nestěžoval. Když nebyl v práci,
věnoval se jen a pouze svým zálibám. S partou kamarádů jezdili na kole a polykali stovky kilometrů. Rád si zašel do posilovny.
Byl pyšný na to, jak se mu rýsují pod přiléhavým trikem svaly.
Rád si zašel s partou na pivo, večery trávil v klubu. Tam se také
potkal s Robertem, klukem, se
kterým kdysi chodil do školy. Pak
se odstěhoval do většího města
a vrátil se až teď. Měl drahé auto, žil si na vysoké noze. Tomáš se
v něm okamžitě viděl. Rád by si
žil také tak. Držel se proto Roberta a doufal, že mu nový kamarád
otevře dveře do lepšího světa. Najednou mu nebyla jeho práce dost
dobrá. Nechtělo se mu vstávat každé ráno, převlékat se do montérek a trávit hodiny s partou chlapů, kteří byli na hony vzdáleni
světu, ve kterém žil Robert. Chtěl
mít moc, rozhodovat, rozdělovat
peníze a hlavně si svůj čas organizovat podle svého přání. Toho
se ale v malé firmě, kde pracoval, nedočkal. Robert mu několikrát říkal, že by se měl na práci
vykašlat. Takovou sežene vždycky. Měl by si žít, dokud je mladý.
Může mu pomáhat v jeho byznysu. A tak dal výpověď, z ušetřených peněz si nakoupil oblečení, ve kterém se mohl Robertovi
rovnat. Kde bere Robert své peníze pochopil hned první večer.
Robert mu vysvětlil, že na prodeji drog není nic špatného. Neprodávají dětem. Prodávají pouličním dealerům a komu oni dál,
to není jejich věc. Robert mu také
předvedl, jak se podniká s nemovitostmi. Měl několik bytů, které
koupil velmi levně v sídlišti, kde
už nikdo slušný nechtěl žít. Byty
pak pronajímal početným rodinám, které vysoký nájem platily
ze sociálních dávek. Robert bral
nájem jako kapesné. Už se neobtěžoval oddělovat z peněz, které dostal, další částky na údržbu
bytů a na služby. Říkal, že se mají
peníze točit a že když bude Tomáš
chtít, tak mu nějaké levné byty také sežene. Tomáš by chtěl, ale peníze už neměl. A tak se rozhodl,
že bude pronajímat svůj byt. Zatím, než mu to vynese nějaký kapitálek, bude žít u Roberta. Po večerech chodil po sídlišti a dodával
dealerům jejich objednávky. Za
to dostával od Roberta část zisku. Najednou měl plné ruce peněz. Už se viděl ve velkém světě.
Na jednom večírku Robert vytáhl fajnové zboží. Takové, které na
ulici neposílal. Tomáš nejdřív nechtěl, ale když viděl, jak si to Robert užívá, dal si říct. Robert ho
hostil. Říkal, že po jedné dávce se
z něj feťák nestane. Sám prý příležitostně bere drogy už několik let,
a kdykoliv by chtěl, může přestat.

5
soudnička
Na dalším večírku se už Tomáš
těšil, až Robert zase vytáhne své
zboží. Tak ho Robert pohostil ještě několikrát, ale najednou před
ním dlaň zavřel. Už žádné drogy
zadarmo, a tak si Tomáš od Roberta koupil. Byl přesvědčený, že
je to něco jiného, než
kupovat tu škváru na
ulici. Robert měl jen
čisté a kvalitní zboží pro vlastní potřebu. Za čas byl Tomáš
při chuti každý večer. Robert chtěl za
své zboží stále vysoké sumy a Tomáš najednou neměl na zaplacení. Několikrát
se mu také stalo, že
večer místo roznášení objednávky, zůstal v rauši. Robert se na něj přestal obracet se zakázkami. Už ho
nezval na své večírky a neměl pro
něj dlaň otevřenou. Řekl mu, že
se z něj stal feťák, že se neuhlídal a pro Roberta je nespolehlivý.
Nepotřebuje ho. Jestli chce zboží, musí si ho koupit na ulici jako každý jiný. Tomáš si myslel, že
se dá rychle do pořádku. Že prostě přestane, ale chuť a touha po
droze byla velmi silná. Už neměl
peníze a neměl ani práci. Neměl
za co kupovat. Zašel za Robertem
a nabídl mu svůj byt. Robert kývl.
Peníze za byt Tomáš brzy utratil.
Najednou neměl nic. Neměl kde
spát, co jíst a hlavně si neměl co
píchnout do žíly. Byl zoufalý. Věděl, že nikdy nemůže vydělat za
den tolik peněz, aby si mohl bez
problémů dopřát svou dávku. Začal krást. V obchodech bral zboží,
které prodával dál za zlomek ceny překupníkům v hospodách. To
mu ale nestačilo. Ten večer, kdy
poprvé okradl člověka, už nemohl dál. Chtěl se zabít. Bez drogy
nemohl fungovat. Nechtěl. Všiml
si opilého chlapa, který se potácel proti němu tmavou ulicí. Stačilo vyrazit k němu, dát mu několik ran pěstí a chlap padnul na
zem. Pak jen zašátrat po peněžence. Měl štěstí. Opilec měl při sobě skoro dva tisíce. Měl na další
dávku. Tak snadné. Když mu peníze došly, šel už na jistotu. Další chlap, kterého přepadl, měl jen
pár stovek. Příště si vybral starou
ženskou, která se lopotila s taškou z obchodu. Už nebyl opatrný, nečekal na tmu. Několik týdnů měl na sobě stejné oblečení.
Zapáchal, byl špinavý. Bylo mu to
jedno. Chtěl jen spát a svou dávku. Zatím se bránil tomu, aby šel
k rodičům. To si nechával až bude úplně zoufalý. Věděl, že rodiče
mívají doma pár tisícovek pro případ potřeby. Ty by se mu hodily.
Ten večer nenašel nikoho, na koho by si troufl. Ploužil se ulicemi,
když najednou potkal muže, který ho oslovil. Byl to majitel firmy,
ve které kdysi začínal. Chvíli spolu stáli, Tomáš nevěděl, co říct. Jeho bývalý šéf sáhl po peněžence. Vyndal pár stovek. Řekl mu,
ať se nají, umyje a přijde za ním
do firmy. Už spolu něco vymyslí. Tomáš stál dojatý s bankovkami v ruce. Do očí se mu tlačily slzy. Měl šanci na návrat. Mohl se zachránit. Díval se na záda
svého šéfa, který pomalu odcházel. Najednou v duchu viděl tu
jeho naditou peněženku. Uvědomil si, kolik dávek by si mohl dopřát. Věděl, co chce. Sáhl na zem
po kameni, sevřel ho v obou rukách a uhodil vší silou muže do
týlu. Ten padl s rozbitou lebkou
na zem. Z kapsy mu vytáhl jeho
peněženku. Byl spokojený. Odcházel od umírajícího a drmolil
si pro sebe. Ten večer si užije.
(pur)
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tázka pro…

Miroslava Otcovského,
jednatele společnosti
SPORTaS

ce, kterou vypracovala společnost Artech. SPORTaS získal na
skatepark dotaci od města Litvínova, která ale měla být využita
Rozhodnutí, že se letos už do konce letošního roku. Jedinebude vypisovat žádné dal- ný přihlášený zájemce o stavbu
ší výběrové řízení na zhotovi- skateparku uváděl jako termín
tele skateparku na Koldomu dokončení až duben příštího
je už definitivní, nebo je šance, roku. Navíc byla i nabízená ceže ještě letos skatepark přeci na výrazně vyšší, než byla dotace od města a SPORTaS žádné
jen bude?
další finance na doplacení akSkatepark do konce letošní- ce nemá. S tím v současné době
ho roku už nestihneme posta- nemůžeme nic dělat. Město ale
vit, i kdybychom měli dodavate- připravilo program rozvoje lole. A toho nemáme. Do výběro- kality sídliště Koldům, v rámci
vého řízení, které bylo vypsáno kterého by si mohlo město sáhnout na dotaci
začátkem dubna
na výstavbu noletošního roku,
vého skateparku.
se přihlásil jediný
Zájem SPORTazájemce, který ale
Su i města vynesplnil podmínbudovat
nový
ky pro výběr zhoskatepark v aretovitele a byl vyálu Koldomu tak
loučen. Podklady
trvá, ale při vší
pro výběr zhotosnaze a navzdory
vitele byly společkritikům to v leně s rozpočtem
tošním roce už
na celou stavbu
nestihneme.
součástí projek(pur)
tové dokumenta- Miroslav Otcovský

Kino hledá promítače
LITVÍNOV - Společnost SPORTaS,
s.r.o. hledá brigádníky do kina
na pozici „promítač“.
Po proškolení v obsluze techniky a zaučení zkušeným pracovníkem se jedná zejména
o promítání v kině Citadela na
směny a to převážně v odpoledních a večerních hodinách. Požadavkem je vzdělání technického zaměření, znalost výpočetní techniky je výhodou. Dá-

le spolehlivost, zodpovědnost,
komunikativnost a ochota dále
se vzdělávat, flexibilita, slušnost,
odolnost vůči stresu. Zaměstnavatel nabízí zajímavé ohodnocení, pestrou práci a příjemný kolektiv. Předpokládaný nástup je
začátek srpna. Životopis zasílejte
na adresu provoz@citadela-litvinov.cz, Kontakt: Jana Kuchtová
Jelínková, vedoucí provozu, tel.
774 544 493.
(nov)

zpravodajství

Horké léto přeje bezdomovcům
LITVÍNOV – Horké letní dny bez
dešťů přejí bezdomovcům. Ti se
v Litvínově už před lety usadili
ve stanovém městečku u nádraží, kde jich v současné době žije
zhruba deset. Sociální pomoc
odmítají.
V Litvínově nemusí žít na ulici nikdo. Město má své vlastní azylové ubytování s dostatečnou kapacitou. Navíc je sociální odbor kdykoliv připraven podat pomocnou ruku i v otázce
financí. „Litvínov je snad jediné
město, které má v rozpočtu přímo alokovanou částku na okamžitou sociální pomoc v mimořádných situacích. Můžeme tak
poskytnout potřebné peníze dřív,
než zareaguje úřad práce a sociální pomoc vyplatí z prostředků státu,“ uvedla vedoucí sociálního odboru Veronika Knoblochová. Neznamená to ale, že
peníze město poskytne každému, kdo si o ně řekne. Potřebnost a mimořádnost situace vyhodnocují sociální pracovníci.
Díky pomoci města ale mohou
například lidé bez domova využívat azylové bydlení. „Mohou
se tu v suchu a teple vyspat, dostanou čisté oblečení, mohou si
uvařit čaj. Kámen úrazu je, že se
musí umýt. Dodržování osobní
hygieny je jednou ze základních
podmínek azylového bydlení.
Další podmínkou, kterou nelze
obejít, je naprostý zákaz návyko-

„Kreativní“ příbytky bezdomovců vyrůstají u litvínovského nádraží.
vých látek včetně alkoholu. Kdo
chce přespávat v azylovém bydlení, musí se umýt a nesmí být
pod vlivem alkoholu a drog. To
je pro většinu lidí z ulice nepřekonatelné, a tak azylové bydlení
využívají pouze výjimečně v případech opravdové nouze,“ přiblížila azylové bydlení Veronika
Knoblochová. Litvínovští bezdomovci mají možnost dostat se
z ulice postupně až do bytu. Musí ale dodržovat podmínky, které si město pro prostupné bydlení stanovuje. „Máme výjimeč-

ně případy, že lidé na ulici zůstat
nechtějí a pomoc hledají. Azylové bydlení je první stupeň. Odtud se mohou dostat do ubytovny
pro sociálně slabé a pak dále do
nájemního bytu. Musí ale chtít
a něco pro to udělat,“ doplnila
Veronika Knoblochová. Většina bezdomovců v Litvínově ale
svůj život měnit nehodlá. „Dřív
jsme jim do stanového městečka
v mrazech vozili čaj a polévku.
Snažili se jim život ulehčit. Většinou nás ale jen odbývají vulgarismy, jediné, o co mají zájem,

je alkohol a cigarety. A tak kontrolujeme ve stanovém městečku
pořádek a bezpečnost, čas od času musí pod dohledem strážníků
obyvatelé stanů posbírat odpadky z okolí, což vydá i na několik desítek pytlů a dbáme na to,
aby neobtěžovali ostatní obyvatele města. Nedovolujeme žebrání,
zdržování se ve vchodech domů
a obchodů, přespávání na lavičkách,“ připojil své poznatky ze
života bezdomovců v Litvínově
zástupce velitele Městské policie
Litvínov Karel Šefl.
(pur)

Janovského žháře dosud nedopadli
LITVÍNOV – Na nešťastnou náhodu se už nedá svádět série požárů
v Třebušické ulici v Janově. Za poslední dva týdny v domě v Třebušické hořelo devětkrát. Oheň vždy vznikl v přístupných místech
v komorách na chodbách domu. Třebušickou nyní hlídá městská policie i Policie ČR, ale žháře se zatím dopadnout nepodařilo.
Scénář je vždy jako přes kopírák. Hořet začne nepořádek
v komorách na chodbách domu. Následuje výjezd litvínovských hasičů, Policie ČR i Městské policie Litvínov. Obyvatelé domu se srocují na parkovišti a lamentují. Mají obavy o svůj
majetek i zdraví. „Jednou nebo
dvakrát se může jednat o náhodné zahoření. Devětkrát během dvou týdnů, to už je jasné
žhářství,“ potvrdil zástupce ve-

litele Městské policie Litvínov
Karel Šefl.

Teorií mezi lidmi několik
Nejčastěji se mluví o tom, že
dům zapaluje kvůli pojistce někdo z majitelů bytů. Těmi jsou ale
převážně cizinci a ke svému majetku v Janově to mají notně daleko. Další tradovanou zkazkou
mezi lidmi je, že dům zapaluje
někdo z jeho obyvatel ve snaze

získat od města příjemnější bydlení. „Povídá se samozřejmě ledacos, ale potvrzeno není zatím nic
z toho. Dům hlídáme městským
kamerovým systémem, naše hlídky se střídají s hlídkami Policie
ČR, pozornost Třebušické věnují
také asistentky prevence kriminality. Hlídáme, kdo do domu chodí,
sledujeme pohyb lidí před požáry. Je to jen otázka času, než žháře odhalíme,“ je přesvědčen Karel Šefl.

Zkomplikujte žháři práci
V domě v Třebušické ulici provedla městská policie spolu s odborem sociálních věcí a úřadem

práce kontrolu obyvatel. „Zajímalo nás, kdo v domě bydlí a kdo za
jeho obyvateli chodí. Jednak abychom měli přehled, kdo do domu
patří, a pak také kvůli zajištění sociální pomoci v případě potřeby,“
doplnil Karel Šefl. Celé věci by
hodně pomohlo, kdyby si nájemníci uklidili nepořádek v kumbálech a na chodbách. Žhář by pak
měl velmi ztíženou práci. Město
důsledně dbalo na pořádek ve veřejných prostorách domů v době
platné nulové tolerance. V současné době ale záleží jen na majitelích domu, zda dovolí, aby byly
na chodbách a v kumbálech haldy nepořádku.
(pur)

Miroslav Otcovský: Koupací sezóna není až tak skvělá
LITVÍNOV – Navzdory velmi horkému a suchému létu neláme
návštěvnost na litvínovském
koupališti rekordy. SPORTaS,
který koupaliště spravuje, chystá do příštích let změnu a hledá
inspiraci. Co koupaliště čeká,
jsme se zeptali Miroslava Otcovského, jednatele společnosti.
Léto je letos jak má být,
přesto nejste nijak nadšený
z návštěvnosti koupaliště...
Úplně horkých dnů s nebem
bez mráčku zase tolik nebylo.
Spíše jsou to krásné letní dny,
které lákají k výletům a vyjížďkám na kole. Návštěvníci koupaliště jsou zhýčkaní. Chtějí tropické teploty. Loni jsme měli v této době za sebou už mnohem více dnů, kdy návštěvnost
dosahovala 1500 lidí. Letos to
jsou většinou tak dvě stovky lidí za den.
Jaké změny připravujete
pro příští období?
Plánujeme velkou rekonstrukci bazénů a technologie
tak, aby odpovídaly náročným
hygienickým normám. Bazény

Ačkoliv letošní teploty trhají rekordy, s návštěvností koupaliště je to naopak.
dostanou nový povrch, vyměňovat se budou přepadové žlábky. Kromě toho chceme zasáhnout do celkové koncepce areálu tak, aby byl využitelný po celý
rok. Pokud se podaří získat dotaci v souvislosti se studií rozvoje lokality Koldům, pak by se
mohlo realizovat v roce 2020.
Akce si vyžádá náklady v řádech
desítek miliónů korun.
Celoročně bude areál otevřen až v době, kdy tu bude
stát krytý bazén, nebo máte
s územím ještě jiné záměry?

Chceme areál celoročně využívat a vytvořit z něj příměstskou rekreační zónu, kam by lidé chtěli chodit nejen za koupáním. Například plánujeme
pořídit venkovní grily, které
by mohli návštěvníci využívat,
mohly by sem chodit cvičit skupiny lidí, kteří rádi pohyb v přírodě. Se skupinou atletů chodím často na mezibořský atletický stadión a velmi se mi líbí,
že je celoročně otevřený a přístupný veřejnosti. V jednu chvíli se tu sejde hned několik skupin lidí, kteří se tu věnují rozlič-

ným aktivitám. Areál koupaliště
nemůže být takovým sportovištěm, jako atletický stadión, ale
hřiště pro rekreační sportování
tu být může.
Mohou lidé nějak ovlivnit
to, co má v areálu koupaliště
být?
Na názoru veřejnosti nám
velmi záleží. Už vloni jsme vyzývali Litvínovské, aby nám své
nápady a návrhy na využití areálu psali na info@sportas.cz. Rádi změníme koupaliště podle
přání lidí.
(pur)

zpravodajství

7

27. července 2018

PŘIJĎTE ŘÍDIT NAŠE NOVÉ LOKOMOTIVY

HLEDÁME OPERÁTORY!

HLEDÁME ZKUŠENÉ STROJVEDOUCÍ

Měsíční výdělek od 25 000 Kč.
K tomu 13. mzda, osobní ohodnocení, příspěvky na stravování,
pojištění, flexipassy, dovolená navíc a další benefity.

Máte licenci strojvedoucího a zdravotní způsobilost
dle vyhlášky MD č. 101/1995 Sb.?
Jsme Unipetrol Doprava a hledáme právě Vás!

Po zaškolení budete obsluhovat a kontrolovat výrobní a strojní
zařízení a spolupracovat s údržbou v nepřetržitém provozu.

Budete řídit vozidla na regionálních i celostátních tratích
včetně nových lokomotiv Vectron a Bizon.

Máte ukončené střední odborné učiliště?
Nebojíte se práce ve výškách? Hledáme právě Vás!

Životopisy posílejte na: monika.dedkova@unipetrol.cz
Místo práce: Litvínov

Životopisy posílejte na:
ondrej.cernohorsky@unipetrol.cz

Nabíráme po celý rok.

Místo práce: Litvínov - Záluží
Nabíráme po celý rok.
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Citadela se připravuje na společenskou sezónu

18_0016_HR_operator_inzerce_130x184.indd 1

LITVÍNOV – Letní přestávka ve
společenské sezóně neznamená, že se v litvínovské Citadele
nic neděje. V současné době se
pracuje na zvelebení společenského sálu.
Společenský sál Citadely
v poslední době doznal značné
proměny. Při rekonstrukci Citadely zmizely velké skleněné plochy. Později přibylo nové sociální zařízení a nakonec se změnil i parket. Ten dostal nejen nový povrch, ale také tvar. Během

letošního léta přibyde akustické
obložení stěn. „Renovujeme také malý bar přímo na sále. Slouží k občerstvení návštěvníků při
společenských událostech. Samozřejmě bych si přál i změnu předsálí s hlavním barem, na to si ale
ještě budou muset návštěvníci
Citadely minimálně další rok počkat. Usilujeme také o nové vybavení společenského sálu, tedy
o stoly a židle. Zdá se to jako maličkost, ale nábytek do sálu vyjde
na celý jeden milión korun,“ uve-

dl jednatel Citadely Miroslav Otcovský.
Dlouholetou bolestí Citadely
jsou sedačky v kinosále. Jeden rok
dokonce Citadela získala na sedačky dotaci, ale neměla už peníze na spoluúčast. Sedačky jsou tedy zatím stále původní, i když po
renovaci, kterou provedli učni hamerského učiliště. V příštím roce by mohla zásadní rekonstrukcí projít vzduchotechnika společenského sálu i kinosálu. „Je
možnost, že by město na tuto ak-

ci získalo dotaci ze Státního fondu
životního prostředí,“ potvrdil Miroslav Otcovský. Dalším problémem Citadely je dlouhodobě nefunkční restaurace. „Hledali jsme
nájemce, ale nikdo restauraci v Citadele provozovat nechce. Spolu
s městem Litvínov proto nyní musíme připravit záměr využití těchto
prostor. Ve spolupráci se Základní
uměleckou školou by tu například
mohla vzniknout veřejná hudební
knihovna,“ uzavřel Miroslav Otcovský.
(pur)

Studánka Ústeckého kraje bodovala
ÚSTECKÝ KRAJ - V sedmi krajích České republiky už vědí,
která studánka se u nich dočká
obnovy v rámci projektu Toma
Živé studánky. Ví to i Ústecký
kraj, který zabodoval se studánkou „Na Potocích“.
Studánka Na Potocích se
nachází v Dolní Chřibské na

Studánka Boris

Děčínsku. V lese v národním
parku kousek za místním domovem důchodců vyvěrá ve
svahu pod pískovcovými skalami. Aktuálně je v dezolátním
stavu a potřebuje celkovou rekonstrukci - novou podezdívku, úpravu odtoku vody a vybudování zastřešení. Za Ústecký kraj kandidovaly v soutěži ještě další dvě studánky.
Boriskova studánka v Českém
středohoří na úpatí vrchu Lovoš v katastru obce Oparno na
Litoměřicku a Stříbrný pramen, již dokonale zapomenutá studánka na pasece jen pár
desítek metrů od frekventované turistické trasy z Lipové na
horu Jáchym, v katastru obce
Lobendava na Děčínsku. Podrobné výsledky na www.zivestudanky.cz.
(nov)

Studánka Na Potocích

Hudební léto na Jezeří

19.03.18 10:34

JEZEŘÍ – V sobotu 4. 8. v 17 hodin na zámku Jezeří zazní zahajovací
koncert.
Premiéra Smyčcového kvarteta pro město Horní Jiřetín od J. Sychy a Klavírní kvintet Es Dur F. Riese. KVARTET EISENBERG: Jana Anýžová, Jiří Sycha – housle, Ivo Anýž – viola, Ilze Grudule – violoncello, Alena Hönigová – fortepiano. Vstupné 150 Kč.
(nov)
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Helena Zemánková Týřová: Není mi
jedno, jak lidé v našem městě žijí
LITVÍNOV – Pekárna JAPEK funguje už 25 let. Fairway Services, Férová firma vznikla vlastně trošku náhodou. Zaměstnává lidi, kteří
nemají vzhledem ke svému zdravotnímu hendikepu šanci jinde práci najít. O tom, co stálo u zrodu myšlenky vybudovat Férovou firmu
spadající do kategorie sociálního podnikání a co lidé s postižením
v pekárně vlastně dělají, jsme si povídali se spolumajitelkou a jednatelkou firmy Helenou Zemánkovou Týřovou.
Pekařství je dřina a za fungováním firmy stojí i přesný
kalkul nákladů a výnosů. Proč
jste se rozhodli do dobře fungujícího přesného soukolí pekárny vklínit Férovou firmu?
Jsme rodinná firma a není nám jedno, jak naši zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci žijí. Když se stalo, že měl někdo ze zaměstnanců zdravotní
problémy, hledali jsme řešení.
Tím samozřejmě nebyla výpověď, ale právě chráněná dílna.
Najednou jsme zjistili, že to jde,
že to do organizace pekárny docela dobře pasuje. A že bychom
mohli poskytnout práci i dalším
lidem se zdravotním hendikepem. A tak jsme v roce 2014
rozjeli Férovou firmu – Fairway
Services.
Z čeho jste měli největší
obavy? Práce lidí s hendikepem se asi nedá srovnat s výkonem ostatních zaměstnanců.
To se samozřejmě nedá. Ale
to jsme věděli a počítali s tím.
Báli jsme se hlavně toho, jak
naši zaměstnanci přijmou nové kolegy. Aby jim jejich odlišnost nedávali, jak se říká, „sežrat“. Nejdřív jsme zaměstnali jednoho člověka, postupně
dalších šest. To už jsem věděla, že naše obavy z toho, jak lidé z pekárny kolegy s hendikepem budou vnímat, byly zbytečné. Jsem na naše lidi hrdá.
Ke svým novým kolegům se
chovají naprosto skvěle. Chápou, že jejich pracovní výkony
nikdy nebudou takové jako pracovní výkony ostatních zaměst-

nanců a nevadí jim to. Vzali je
do party a udělali všechno pro
to, aby se jim v jejich první práci dařilo dobře.
Kde sháníte zaměstnance
do své Férové firmy?
Nesháníme. Projekt vznikl
ve spolupráci s janovským sociálním zařízením a naši zaměstnanci jsou z řad jeho klientů. Tento model se nám osvědčil. Spolupráce s janovským
zařízením a ředitelem Vladimírem Vopelkou je jednoznačně výborná. Společně jsme řešili i obrovský problém v počátcích fungování Férové firmy.
Lidé s hendikepem mají totiž
invalidní důchod. Hrozilo, že
pokud začnou v pekárně pracovat, o invalidní důchod přijdou.
Práce v pekárně je ale pro ně
spíše pracovní terapií, nic trvalého. Kdykoliv se může stát, že
najednou začne být práce v pekárně nad jejich síly a ze dne na
den skončí. Pak by skončili i bez
prostředků. To se ale díky spolupráci s Úřadem práce ČR podařilo vyřešit.
Stojí lidé ze sociálního zařízení o práci v pekárně, nebo
musíte čekat, až se objeví zájemce?
Mají velký zájem o práci, spíše se musíme radit se zaměstnanci zařízení, kdo práci
a s tím související osamostatnění zvládne. Ono to totiž není
jen o samotné práci s pečivem.
Je to také o cestě do práce, o komunikaci s cizími lidmi. Lidé ze
sociálního zařízení se díky práci v naší Férové firmě naučili sa-

Helena Zemánková Týřová
mostatněji žít, mohli se přestěhovat do chráněného bydlení,
být v kontaktu s veřejností, užívat si více života. Jsou to zdánlivě maličkosti, ale například od
ostatních zaměstnanců pekárny
se naučili používat chytré telefony a sociální sítě a ohromně si
to užívají. Pro nás to ale znamená značnou odpovědnost. Nedokážu je nechat jen tak. Jsou
snadno zmanipulovatelní. Jsme
proto ostražití. Musíme je chránit v osobním životě, i když to
není naše povinnost. Jsou už
to zkrátka naši lidé a není nám
jedno, jak si žijí.
Zaměstnávat hendikepované je jistě bohulibý počin, ale
netrpí tím prosperita firmy?

Mezi ostatními zaměstanci Japeku si lidé s hendikepem našli své místo.

V tomto případě nemyslíme
na zisky. Ono to ani nejde. Sice dostáváme na platy hendikepovaných zaměstnanců částečnou dotaci, ale další investice
jsou do lidí, kteří jim pomáhají, učí je a dohlíží na ně. Jsou to
průběžné náklady, které ale nechci vypočítávat, a tak o jejich
výši ani nemám přehled. Pro
nás jsou důležité osobní příběhy každého člověka, který pekárnou projde.
Znáte je tedy všechny?
Samozřejmě. O každém vím
to, co je pro mě důležité. Kolik
práce zvládne, aniž by byl zbytečně přetížený. S kým se přátelí, co mu dělá starosti, čeho se bojí a co ho naopak těší. Vím o Mílovi, který dokáže
vyvolat v kolektivu velmi příjemnou a přátelskou atmosféru. S ním se ostatním lidem lépe dělá. Vím, že Míra chodí celkem pravidelně pozdě do práce,
ale je to ohromný silák, který dokáže vzít za těžkou práci
tak, jako žádný jiný. Vím také
o Petrušce, která u nás pracovala několik let. Vzhledem ke svému hendikepu je ale už z práce unavená, příliš mnoho nového, příliš mnoho rušivých vjemů pro její křehkou duši. A tak
šla do důchodu. Vím i o lidech,
kteří se snaží lidi s hendikepem
v chráněném bydlení zneužívat.
Předstírají jim přátelství a lákají z nich peníze, využívají je na
jinou práci... Před takovými své
lidi chráníme.
(pur)

Lom připravuje nové veřejné osvětlení
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

LOM - Poslední členskou schůzi SORKH hostilo město Lom. Starostka města Kateřina Schwarzová v úvodu schůze přiblížila plánované
investice města. Představila také projekt Hornické stezky, který navazuje na projekt Destinační agentury Krušné hory Hornická stezka
Krušných hor.
„Podařilo se nám dokončit
komunikaci Lom západ. Dále
jsme získali dotaci na osvětlení přechodu ke škole. Dokončili
jsme také zateplení domů s pečovatelskou službou,“ informovala starostka. Město Lom také
odkoupilo od původního majitele objekt bývalé mateřské školy na náměstí Republiky. „Pů-

vodně jsme zde chtěli vybudovat
domov pro seniory. Vzhledem
k tomu, že podobných zařízení je v síti sociálních služeb Ústeckého kraje dostatek, nezískali jsme na zřízení této služby
souhlas Ústeckého kraje,“ doplnila Kateřina Schwarzová. Pro
celý Lom plánuje vedení města pořídit nové veřejné osvět-

lení. „V současné době hledáme dodavatele. Firmu, která by
veřejné osvětlení v Lomu nejen
vybudovala, ale také zainvestovala a následujících patnáct let
udržovala. Město by tuto zakázku splácelo z úspor z nákladů na provoz veřejného osvětlení. Předběžné náklady na celou akci jsou vyčísleny na 30
miliónů korun,“ vysvětlila záměr města starostka. Před začátkem prázdnin byla otevřena naučná stezka po zaniklých
důlních dílech v Lomu. „Město
Lom mělo v nedaleké minulos-

ti velmi bohatou a významnou
hornickou roli. Stezka je tvořena celkem patnácti místy, každé je označeno informační tabulí. Na tabulích najdou návštěvníci stezky výklad faktů doplněný zajímavými informacemi
od pamětníků a dobovými fotografiemi jednotlivých důlních
děl a míst,“ přiblížila stezku Kateřina Schwarzová. Stezka je
dlouhá cca 10 km. V lomské
knihovně jsou k dispozici mapky s označenými důlními díly
a ilustrační fotografie.
(pur)

zpravodajství
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Litvínovští psovodi nezahálí

LITVÍNOV - Podpořit své kolegy
strážníky při zásahu a uklidnit
agresivitu pachatelů přestupků
s využitím služebních psů není
jediným úkolem psovodů Městské policie Litvínov. Významnou úlohu mají také v oblasti
prevence kriminality a pomáhají s evidencí psů v Litvínově
a Horním Jiřetíně.

K nezaplacení je pomoc psovoda se služebním psem v případech, kdy strážníci mají uklidnit rvačku v přeplněné hospodě, rozehnat dav agresivních fanoušků, kteří se
chtějí prát, nebo při hledání zloděje v temných sklepech vybydlených panelových domů. Nic
tak rychle a spolehlivě neuklid-

ní vášně jako dobře vycvičený
pes připravený poslechnout každý povel svého psovoda. Litvínovští psovodi ale stejně často
používají své psy v oblasti prevence kriminality. „Jedná se většinou o ukázky práce psovodů na
rozličných školních a celoměstských akcích. Jen během května a června bylo takových uká-

zek jedenáct. Významnou úlohu
hrají psi také v projektu Pravda
o drogách. Je určen pro žáky základních škol a strážníci společně s preventisty a Policií ČR seznamují děti s následky, které
s sebou nese užívání jednotlivých
návykových látek a informují je
o právních důsledcích distribuce drog. Pro odhalování ukrytých
drog jsou speciálně vycvičení
služební psi Policie ČR. Žákům
v rámci projektu naši psovodi
představují svou práci a předvádí poslušnost svých psů,“ uvedl
zástupce velitele Městské policie
Litvínov Karel Šefl.
Velký kus práce odvádí psovodi také v evidenci psů v Litvínově. Zaměřují se především
na povinné čipování psů. Podle
vyhlášky města totiž musí každý majitel psa v Litvínově do roka od jeho přihlášení psa nechat
očipovat. Z evidence si psovodi

Úřednice na vlastní oči: „Slamy a uprchlický tábor“
LITVÍNOV – Litvínov se stal jedním z patnácti měst, které si Ministerstvo práce a sociálních věcí vybralo pro projekt Systémová podpora sociální práce v obcích. Litvínovští úředníci tak mohou jezdit
na zkušenou do zahraničí a přímo se podílet na tvorbě některých
doporučení a metodických pokynů z dílny ministerstva.
Sociální pracovníci z Litvínova tak už mohli posoudit, jak si
se stejnými problémy poradili v Polsku, Slovensku, Rakousku nebo v sousedním Německu. Každý stát inspiroval něčím
jiným. „Ve Slovensku mají například skvěle propracovaný systém
práce s bezdomovci. Všechno jim
skvěle navazuje. Pomoc psychologů, lékařů, materiální pomoc.
Zhrozeny byly naše pracovnice

ze slamů, kde bydlí sociálně slabí. To se nedá s našimi ubytovnami srovnat,“ líčí poznatky od východních sousedů vedoucí odboru sociálních věcí Veronika
Knoblochová.
V Německu navštívily litvínovské sociální pracovnice
uprchlický tábor. „Mají pro ně
sociální pomoc, bydlení, služby,
mateřská centra. Částečně by se
tento model mohl aplikovat také

v Janově. Stálé téma ve všech státech, které jsme navštívili, je sociální bydlení. Berlín má sociální
byty rozprostřené po celém městě. Dbají na to, aby se jim sociálně
slabí nesoustředili na jedno místo a nedocházelo tak k jejich kumulaci. Nové sociální byty, které
město buduje s využitím dotace
od státu v objektech domovů pro
seniory, tuto podmínku splňují.
V jedné lokalitě je jich vždy jen
několik málo. Podle nových informací nebudou mít města povinné počty sociálních bytů, ale bude záležet na každém městě, kolik takových bytů pořídí,“ prozradila dále Veronika Knoblochová.

Účast v projektu přináší litvínovskému sociálnímu odboru ještě jednu nemalou výhodu. „Můžeme být při tom, když
ministerstvo tvoří nějaké dokument, metodické pokyny nebo
nařízení. Nyní například spolupracujeme na doporučeném
postupu pro výkon sociální práce v obcích. Můžeme do tvorby dokumentu vstupovat, upozorňujeme na nereálnost některých postupů, což máme na
rozdíl od ministerských úředníků vyzkoušeno přímo v praxi,“ uzavřela vedoucí sociálního odboru.
(pur)

vybírají každý měsíc ty psy, kterým tento rok „hájení“ uplynul
a kontrolují přímo v bydlišti majitele, zda je pes skutečně čipovaný. V loňském roce tak zkontrolovali 108 psů, z nich 86 nechali majitelé očipovat až po urgenci strážníků. Za první pololetí
letošního roku to už bylo 69 psů.
„Čipování nám hodně pomáhá. Díky tomu se daří najít většině zatoulaných psů majitele. Jsou
i případy, kdy se pes z Litvínova

JE
SPRÁVNÝ
ČAS
...
NOVÉ
KALENDÁŘE
A DIÁŘE
PRO ROK

2019
VÍCE INFORMACÍ A OBJEDNÁVKY NA:
OFFICE@AGENTURADANIEL.CZ
476 441 857

zaběhne až na Klíny, ale díky čipu se vrátí zpět domů,“ doplnil
Karel Šefl. Psí útulek v Litvínově sice v poslední době neustále
praská ve švech, ale psi se v něm
příliš dlouho neohřejí. „V útulku je velká fluktuace. Hodně psů
se zaběhne a v útulku skončí, ale
zároveň se také hodně psů podaří
vrátit majitelům. Daří se také najít nový domov pro psy, u kterých
nedohledáme původního majitele,“ uzavřel Karel Šefl.
(pur)
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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

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 úlož-

ným 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.
■■Prodám bazén Bestway
s filtrací, rozměry 3,66 x 0,76 m,
nový, originál zabalený. Cena
1 800 Kč. Telefon: 604 740 186
■■Prodám kola BMX20, Olpran
Buddy a Twister red fox. Levně.
Foto e-mailem na vyžádání. Telefon: 773 108 943
■■Prodám posilovač břišních
svalů. Cena 500 Kč. Telefon: 723
085 088

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.

zpravodajství/inzerce

■■Muž – hledám kamaráda, přítele pro vše hezké, co život dává
a přináší. Vlastní zázemí, ostatní
ústně. T: 721 504 936 – život hrozně utíká.
■■Touto cestou bych se chtěl
seznámit s ženou od 30-40 let
na dopisování, možná i více. Je
mi 30 let, pocházím z TP, mám
sportovní postavu a více se dozvíš, když mi napíšeš. ZN: adresa
v redakci
■■Muž 56 let, hledá touto cestou
ženu věkem 50-58 let z Mostu
nebo Litvínova. Já jsem z Mostu.
Telefon: 723 366 903
auto, moto

■■Prodám Fiat Ducato po STK,

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

BYTY, DOMY

■■Prodám

byt 1+1 v Mostě,
ulice A. Dvořáka, 41 m2, původní stav. Cena 439 000 Kč. Velice
klidná lokalita v blízkosti centra.
Telefon: 702 179 331

Hlasujte pro české a slovenské stavby
ÚSTECKÝ KRAJ – Až do 15. září
může veřejnost hlasovat v anketě České a slovenské stavby
století, která probíhá v rámci
oslav 100. výročí vzniku Československa. Mezi stovkou nominovaných má Ústecký kraj hned
čtyři želízka v ohni - Masarykovo zdymadlo v Ústí nad Labem,
vodní nádrž Fláje, Kolektivní
dům v Litvínově a přesun kostela Nanebevzetí Panny Marie
v Mostě.
Do projektu byla zařazena
stavební a architektonická díla s ohledem na jejich význam
a přínos od roku 1918 do současnosti. Odborná komise vybrala 100 českých a slovenských
staveb. Za českou stranu jich bylo nominováno 66, za slovenskou 34. Hlasovat lze na www.
stavbystoleti.cz. Každý hlasující má k dispozici maximálně 10
hlasů, z nichž každá stavba může dostat 1 až 10 hlasů.

MASARYKOVO
ZDYMADLO STŘEKOV

řejí a je posledním vodním stupněm labské vodní cesty na českém území. Střekovský jez patřil
v období první republiky mezi
největší a nejmodernější na našem území.

PŘESUN KOSTELA
NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE V MOSTĚ

tě činí až 53 m, výška nad terénem až 55 m. Přehrada vytváří nádrž o celkové ploše 153 ha,
s objemem 23,1 mil. m3.

KOLEKTIVNÍ DŮM
V LITVÍNOVĚ

Děkanský kostel v Mostě je v dnešní době nejen vzácnou památkou pozdní gotiky,
ale zejména mementem epochy
2. poloviny 20. století. Vydolování malebné mostecké krajiny
a zánik raně středověkého města kvůli těžbě hnědého uhlí jsou
dnes již stěží obhajitelné. Náročná akce jeho přesunu si vyžádala inovativní technická řešení
a stala se dlouho nepřekonaným
triumfem našeho inženýrství.

VODNÍ DÍLO FLÁJE

Zdymadlo přetínající Labe
pod hradem Střekovem v Ústí na Labem bylo postaveno pro
zlepšení splavnosti zdejších pe-

Jediná betonová pilířová přehrada v ČR, která je pro unikátní technické řešení hráze chráněnou kulturní památkou. Hráz
je v pravé části zakřivená s poloměrem 200 m, její délka v koruně je 459 m o šíři 6 m. Šířka v pa-

Idea kolektivního bydlení se
u nás nejvíc rozvíjela ve 20. a 30.
letech 20. století. Na bázi vědeckého funkcionalismu koncipovala levicová avantgarda s Karlem Teigem v čele program sociální reformy, jemuž byla architektura nástrojem i produktem.
Kolektivní bydlení mělo být jedním z východisek z prohlubující
se ekonomické krize.
(nov)

Střední škola technická, Most,
příspěvková organizace,
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

je projektovým partnerem
v projektu Interreg V A/20142020, s názvem „Zlepšení bezpečnosti v sasko – českém příhraničí pomocí koordinované práce
s veřejností“, č. projektu 100 253
277. Leadrem projektu je Policejní ředitelství v Zwickau, dalšími partnery jsou Policejní ředitelství v Ústí nad Labem, v Chemnitzu a v Karlových Varech. Cílem
projektu je zvýšení bezpečnosti
a zlepšení pocitu bezpečí obyvatelstva v sasko-českém příhraničí.
Leader projektu pozval dne
14. 7. 2018 zástupce Střední školy technické v Mostě na návštěvu Moto – GP, konané na okruhu
Sachsenring v Německu. Na této
akci se setkávají statisíce fanoušků
závodů motocyklů z celého světa.
Mnoho z nich přichází z Čech.
Proto zde byla možnost vidět nový nápad saské a české policie
v praxi – společné hlídky policistů na této velké akci. Leader pro-

jektu využil pro tuto pilotáž projektovou aktivitu, kterou realizuje
právě SŠT v Mostě, a to jazykové
vzdělávání zástupců české a saské
policie. Společná policejní hlídka
přímo na závodišti velmi zefektivnila práci policie, protože eliminovala jazykovou bariéru mezi fanoušky a policií. Zástupci
SŠT měli dále možnost seznámit
se s vozidlem, které představuje
mobilní řídicí středisko policie
Zwickau a bylo pořízené právě
z výše uvedeného projektu.
Projekt je financován z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 – 2020,
který umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí a je
řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství.
(PI)

„Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí
pomocí koordinované práce s veřejností“
Číslo projektu: 100253277
Projekt „Zlepšení bezpečnosti v sasko-českém příhraničí pomocí
koordinované práce s veřejností“ byl podpořen z prostředků Evropské unie.
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Lvi mají pro novou sezonu jasný cíl,
chtějí do play off druhé ligy
Most – Nováček II. hokejové ligy, celek Mostečtí Lvi, má před startem
nového ročníku smělý, ale jasný cíl. Chce totiž postoupit do play off.
Loni si nový klub z Mostu vedl
ve své premiérové sezoně opravdu dobře. Nejen, že se držel po
celou sezonu na špici tabulky, ale
vybojoval finále a pak i zasloužený postup z krajské ligy do vyšší souzěže - druhé hokejové ligy.
„Podle mě to bude hodně vyrovnané a samozřejmě kvalitnější
než v krajské lize,“ myslí si střelec
klubu Tomáš Přeučil. „Na to, že
málokdo z nás věděl, co od první
sezony v krajské lize můžeme vůbec čekat, tak si myslím, že průběh byl výborný a postup to jen
potvrdil,“ ohlédl se krátce za minulým ročníkem kanonýr Lvů.
Druhá liga, kam Mostečtí Lvi
postoupili, je rozdělena na tři
skupiny. Most patří do skupiny Sever a Střed, takže si zahra-

je s Děčínm, Bílinou nebo Sokolovem.
Kádr Mostu se před rozjezdem ročníku posílil. Ze sousední
Bíliny přišli Miroslav Polák, Milan Böhm, Miroslav Kuncl, Roman Fučík, František Mála, Lukáš Hrdlička a Vladimír Kýhos.
Do branky zřejmě nastoupí zkušený Miroslav Hanuljak, který
naposledy v Mostě působil v sezoně 2015/16 jako jednička tehdejšího HC Most.
Letní příprava před nadcházející sezonou na suchu byla klasická. Nechyběl dryl. „Je to pořád
stejné. Nikdo část, kde se musí nabrat síly nemá moc rád, ale každý
ví, že to potřebuje, takže se to zvládá. Už se všichni těšíme na led,“
dodal Přeučil.

Největšího úspěchu dosáhl
šestnáctiletý Adam Novák, který se hned třikrát probojoval

z rozplaveb do finálových závodů mladšího dorostu a to na
tratích 50 m prsa, kde dohmátl

První zápasy sehrají Mostečtí
Lvi v srpnu, kdy se střetnou s Bílinou (14. 8. a 30. 8.), se Sokolovem (21. 8. a 4. 9.) a Děčínem (7.
8. a 6. 9.).

na šestém místě, stejné umístění obsadil i na trati 100 m prsa
a osmá příčka mu patřila v závodě 50 m motýl. I na ostatních
tratích si vedl skvěle a v první desítce nejrychlejších se objevil ještě dvakrát, když na trati
200 m prsa obsadil sedmé
místo a desátý dohmátl na trati 400 m polohový závod.
Pro patnáctiletou Alexandru Letalíkovou byl
tento šampionát první zkušeností v kategorii
mladšího dorostu a i ona
se mohla radovat z finálové účasti na trati 50 m prsa, kde dohmátla na krásném šestém místě.
Třetím
účastníkem
šampionátu byla Kamila
Javorková, která už má za
sebou velice úspěšné vystoupení na mistrovství
ČR čtrnáctiletého žactva,
kde ziskem pěti medailí, z toho čtyř titulů mistryně ČR, vyloženě excelovala, avšak zde byla především sbírat zkušenosti a porovnat své výkony
s dorostenkami a ženami
v kategorii Open. (jak)

„Přípravná utkání nám určitě ukáží, jak na tom jsme,“ říká
další z opor týmu, Tomáš Nedrda. A s čím jde tým jako nováček do druhé ligy? „Chceme se

poprat o postup do play off, to je
jasné. To je cíl, se kterým do nové sezony jdeme,“ dodal Tomáš
Přeučil.
(jak)

Mosteckou Matyldu opět
ovládli Krušnomani
Most - Plavání, cyklistika nebo
běh, to vše bez přestávky, bylo
opět k vidění u vodní nádrže Matylda v Mostě. Znovu se zde totiž
představil Krušnoman Cross Triathlon. Dopoledne byl speciální
závod pro děti na kratších tratích.
Dospělí, muži i ženy měli poté
před sebou 1,2 km plavání, 32 km
na horském kole a 10 km dlouhý
běh. Byla i kratší verze - sprint.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Classic – muži, 20 – 29 let: Ondřej Petr (Active Tour Mandavan), 2. Vojtěch Bernadský (individual), 3. Jiří Kesl (Akademik Cheb), … 5. Jaroslav Soldátek (Krušnoman Litvínov).
Classic – ženy, 20 – 29 let: 1. Jana Brantlová (individual), 2. Eliška Děrglová Čerňanská (K3-athlon Team Litvínov), Adéla Turačová. Classic – muži, 30 – 39 let:
1. Václav Holub (Velosport Valenta Scott Team), 2. Vojtěch Lím
(Sherpas Ride), 3. Lukáš Netík
(RN Hradec Králové). Classic –
ženy, 30 – 39 let: 1. Lenka Cibulková (Lawi Sport Team), 2. Mariana Sopoušková (Team skiandbike centrum Radotín). Classic –
muži, 40 – 49 let: 1. Pavel Jindra
(Multisport Team), 2. Tom Jiránek (Lawi Sport Team), 3. Milan

Hrouda (Labe Tri Club). Classic
– ženy, 40 – 49 let: 1. Radka Slaninová (Akademik Cheb). Classic – muži, 50 – 59 let: 1. František Bulava (TT Loko Beroun), 2.
Pavel Santo (X-team BaNo), 3. Jiří Fulka (Repoint Eleven Team).
Classic – ženy, 50 – 59 let: 1. Agáta Vaňková (Krušnoman Litvínov), 2. Silva Lovětínská (Rakovník). Classic – štafety: 1. Jan Paparega – Tomáš Trunschka – Jakub Ihnačinec (Krušnoman
Litvínov), 2. Karel Kaška – Martin Kříž – Zdeněk Šlapák (Sweep
Ultimate gym Chomutov), 3. Jaroslav Vágner – Zuzana Lamačová – Jana Štolbová.
Sprint – muži, 20 – 29 let: 1.
Jakub Rádl (Velosport Domažlice). Sprint – ženy, 20 – 29 let: 1.
Kristýna Rudková (SRTG Kladno). Sprint – muži, 30 – 39 let: 1.
Jakub Merle (Kome Klub Kraslice). Sprint – ženy, 30 – 39 let: 1.
Janice Tolarová. Sprint – muži,
40 – 49 let: 1. Oldřich Hašlar (KL
Sport Most). Sprint – ženy, 40 –
49 let: 1. Vendulka Praská (Atletika Litvínov). Sprint – muži, 50
– 59 let: 1. Václav Zemler (individual). Sprint – štafety: 1. Jiří Janovský – Jiří Šlégl – Milan Suchý
(Jemný posyp).
(jak)

Na autodromu testovali další historické monoposty
Most - Fanoušci historických
sportovních vozů se možná
dočkají v Mostě v akci na dráze
dalších skvostů při závodním
víkendu The Most Grand Prix,
který měl loni premiéru. Snahou
vedení společnosti Autodrom
Most je totiž nabídnout divákům opravdu pestrý program
doplněný například o agentury
sdružující vlastníky speciálů,
které se proháněly v minulosti
po světových okruzích při věhlasných závodech typu 24h Le
Mans, Interserie, DTM či IndyCar
Series. V minulém týdnu si už
některé slavné stroje opečovávané novými majiteli vyzkoušely mostecký okruh při testování.
Testovali zde například dva
monoposty Dallara z roku 2008,
které se účastnily americké série IndyCar Series. Zdatně jim
sekundovaly i závodní speciály, GT vozy a prototypy ze 70.
let minulého století až po současnost, například Porsche 911

RSR, Aston Martin Vantage
GT3, Audi IMSA, Gumpert
Apollo či Audi A4 DTM.
„Jezdci vozů jednotlivých sérií přistoupili k testům z bezpečnostních důvodů a také, aby si
vyzkoušeli možnosti a limity trati. Vidět a slyšet tyto vozy v akci je pro každého motoristického fanouška závodních speciálů opravdovou lahůdkou,“ uvedl výkonný ředitel autodromu
Ivo Diviš.
Nablýskané skvosty mají mnohdy za sebou slavnou
minulost a pilotovali je jezdci
zvučných jmen. Nyní se z nich
radují noví majitelé z Německa,
Rakouska či Švýcarska. Jedním
z nich je i sběratel historických
modelů supervýkonných vozů Markus Daniel. Shromáždil
kolem sebe partu kamarádů se
stejnou vášní, kteří společně objíždějí evropské okruhy, aby své
miláčky „provětrali“ na dráze.
(fou, jak)

Janus se těšil do
známého prostředí
Staronovou tváří v týmu
hokejistů extraligového HC
Verva Litvínov je gólman Jaroslav Janus. Ten se na sever
Čech vrací po svém angažmá
ve Slovanu Bratislava. Zájem
ze strany Vervy přivítal. „Byl
jsem rád za možnost znovu
chytat českou extraligu. Těšil jsem se na Oriho a na kluky, na prostředí a zázemí, která jsem už znal,“ řekl Janus.

Příští týden začíná
prodej permanentek

Trojice litvínovských plavců se
představila ve finále MČR dorostu
Praha - Tři litvínovští plavci se zúčastnili v Praze, na padesátimetrovém podolském bazéně, červencového mistrovství České republiky dorostu a dospělých v plavání.
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Hokejový Litvínov vstoupí už do 60. sezony v nejvyšší
soutěži. Příští týden odstartuje prodej permanentních
vstupenek na novou sezonu.
Prodej bude zahájen ve středu 1. srpna v 9.00 v pokladně Zimního stadionu Ivana Hlinky. Pokladny budou
otevřeny každý pracovní den
dopoledne od 9.00 do 12.00
a odpoledne od 13.00 do
16.00 hodin.

Souš vyzve v přípravě
Krupku
Divizní tým fotbalistů Baníku Souš sehraje o víkendu
další přípravné utkání. Konkrétně v sobotu 28. července,
kdy na svém hřišti od 10.00
hodin přivítá celek TJ Krupka. Poté ještě sehraje předkolo MOL Cupu a pak už naskočí naostro do mistrovské
soutěže.

Žáci MFK na kempu
ve Spořicích
Nejstarší žákovská kategorie MFK, hráči týmu
U15, vyrazili na soustředění do nedalekých Spořic na
Chomutovsku. Na perfektně
připraveném hřišti mají jako hlavní náplní rozvoj všeobecné vytrvalosti v propojení specifické i nespecifické
formy, se střídáním různé intenzity zátěže.

Útočník Vandas
zamířil do Zvolenu
Křídelní útočník Michael
Vandas, se kterým se s koncem loňské sezony v Litvínově už nepočítalo, zamířil do
slovenské nejvyšší soutěže.
Nově bude oblékat dres týmu HKM Zvolen.

V Mostě bude v září
Gigathlon
Areál u vodní nádrže Matylda bude hostit Gigathlon, který vznikl ve Švýcarsku. Start a cíl budou v Labe Aréně v Račicích na Litoměřicku, Most poskytne
1. září prostor pro plavání,
běh, horská kola a bruslení.
Dvoudenní soutěž je i pro
nadšence a týmy kamarádů,
kteří chtějí zvládnout během
víkendu všechny disciplíny
dvakrát.

V srpnu bude
spuštěna registrace
na běh
V průběhu měsíce srpna
bude spuštěna elektronická registrace na tradiční Běh
kolem Jezera Most. Pořadatelé rádi využívají zázemí,
které město pro sportovní
cestovní ruch nabízí. Ten se
poběží již tradičně 28. října.
(jak)
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Oslaďte si konec léta kulturou
Za divadlem na Hněvín
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Mostecko - Nezaměnitelnou atmosférou dobových kulis
přeměňuje hrad Hněvín klasické divadelní hry ve zcela nové
umělecké zážitky. Noc na Karlštejně hraná na Hněvíně vyprodala všechna představení, která se v posledních letech na
Hněvíně hrála.
Divadelní léto na Hněvíně ale nekončí. Rozloučit s prázdninami se můžete během divadelního festivalu od 29. srpna
do 2. září. K vidění bude pět her, které většinou všichni dobře znáte. Navíc, aby si divadelního festivalu užily i děti, 1. a 2.
září od 12 do 14.30 připravil pořadatel divadelního festivalu
Zábavné odpoledne pro děti. S baletkou a herečkou Henrietou Hornáčkovou se děti mohou pustit do díla ve tvořivých
dílničkách.

Co vás čeká...
Nejen děti ocení pohádkovou hru Tři veteráni, která se už
stala stálicí televizních obrazovek. Kdo chce vidět, jak tři vysloužilí vojáci pochopili, v čem tkví skutečné štěstí v kulisách
hradu Hněvín, určitě si nenechá tuto hru ujít. Hraje se hned
ve dvou termínech. Další známou klasikou, tentokrát určenou
jen pro dospělé, je hra Oscara Wilda Jak je důležité býti (s) Filipem. Program divadelního festivalu doplňuje tragikomická
hra o životě Emy Destinové Commedia finita a konverzační
komedie Pivo. Konec prázdnin má být ještě krásný a večery
stále teplé. Objednejte si proto vstupenku už nyní.

V září startuje divadelní sezóna
v litvínovské Citadele
Známá jména a ještě známější hry jsou i letos tahákem divadelní sezóny v litvínovské Citadele. Hned v září je připravena detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí přímořského majáku Ani za milión! v podání Divadla v Rytířské s Michaelou Doležalovou a Romanem Venclem v hlavní
roli. V říjnu hraje Citadela tragikomický příběh dementního
muže, který chce být chytrý Růže pro Algernon v podání Divadla Kašpar. V hlavních rolích se představí Jan Potměšil, Barbara Lukešová, Lukáš Jůza, Miloslav Tichý. V listopadu čeká
diváky v Citadele David Prachař, Linda Rybová, Igor Chmela,
Jana Janěková ml. v konverzační komedii ze současnosti 3 verze života. Kdo nemá divadelní předplatné, může si vstupenky
koupit s předstihem v prodeji v Citadele.
(pur)

Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.
Předplatné:
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

