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Město chystá v Chanově kontejnerové bydlení
MOST – V Chanově se bude demolovat další vybydlený panelák.
Tentokrát chce město srovnat se zemí zdevastovaný blok číslo 3. Do
budoucna by ho měly následovat ještě další dva panelové domy.
Místo nich chce radnice v kontroverzním sídlišti vybudovat kontejnerové bydlení.
Město nechává zpracovávat
na demolici bloku 3 projektovou dokumentaci. Panelák je
v současné době v havarijním
stavu. Obývají ho stále ale desítky rodin. „Stav některých domů v Chanově je dlouhodobě už
neúnosný. Je potřeba situaci řešit. Jedná se zejména o bloky 3,
6 a 10. Blok 3 je poslední z vysokých domů a je v nejhorším stavu. Rozhodli jsme se, že nemá
cenu investovat do jeho oprav,
srovnáme ho se zemí,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.
Město bude na demolici bloku žádat opět o dotaci z národních dotačních programů, podobně jako to udělalo i v případě dnes již zdemolovaných bloků
1 a 7. Pokud by bylo město s dotací úspěšné, demolovat by se mělo už příští rok. „Počítáme s tím,
že i v případě, že bychom dotační prostředky nezískali, demolovat
se bude stejně,“ potvrdil dále náměstek.
V chanovském bloku 3 je nyní
obývaných zhruba 13 bytů. Radnice hledá alternativní bydlení
pro tyto rodiny. „Nechceme, aby
se tyto rodiny stěhovaly jinam,
ale aby zůstaly v Chanově. Proto

zároveň řešíme i novou koncepci
bydlení v tomto sídlišti. Rádi bychom zde začali budovat nízkonákladové bydlení, nechceme tu
stavět žádné drahé bytové domy,
které budou v periodách rozebírány a ničeny. Zvolili jsme nakonec variantu kontejnerového bydlení,“ prozradil dále náměstek
Hrvol.
Do rozpočtu na rok 2019 budou tak zahrnuty prostředky na
výstavbu kontejnerového bydlení v Chanově a zpracovat by se
měla i projektová dokumentace.
„Nová výstavba bude rozčleněna
do několika etap, v první by mělo vzniknout kolem dvaceti bytových jednotek,“ uvedl dále Marek
Hrvol. Podle vedení města není
kontejnerové bydlení náročné na
realizaci. Jedná se o bytové buňky, které se vybudují na základové desce s přípojkami a vznik
kontejnerů je prý otázka několika týdnů. Kontejnerové buňky jsou přitom vandaluvzdorné
a jejich velikost by měla být rozmanitá, od velikosti jedna, dva,
tři a čtyři plus jedna. Obsahovat
by měly tyto jednotky také základní vybavení, jako je kuchyňka či sociální zařízení.
Ï

Zbourané vybydlené chanovské paneláky by mělo nahradit kontejnerové bydlení, takzvané „čunkodomky“. (foto autor: KOMA Modular)
Vážení čtenáři
Příští číslo týdeníku Homér
vyjde 24. srpna. Sledujte
nás na www.homerlive.cz..

 Promenádní koncert
MOST - Ve čtvrtek
23. 8. se od 17 hodin
koná promenádní
koncert. Tradičně na
1. náměstí, v atriu
budovy mosteckého
magistrátu.

 Bohoslužba v kostele

Soutěž autodromu má vítěze
Pro velký zájem se pokračuje

MOST Soutěž o natankování paliva u samoobslužné čerpací stanice
OMV v areálu mosteckého autodromu má své vítěze. Z hlavní výhry,
kurzu sportovní jízdy v hodnotě 5 433 korun, se raduje Petr Motl.
„S odezvou jsme více než spokojeni, soutěž proto za stejných
podmínek prodlužujeme do konce srpna letošního roku. Hraje
se o stejné bonusy jako dosud,“
oznámila obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Další čtyři ceny v červencovém kole soutěže si rozdělí Petr Rada, Jaromír Drdla, Zdeněk
Rozbořil a Lukáš Hergesell. Těšit
se mohou na půlhodinovou jízdu po velkém závodním okruhu
vlastním vozem v hodnotě 1 100
korun, dvě vstupenky na závodní víkend Czech Truck Prix v cel-

kové hodnotě 980 korun, ruční
umytí vozu v hodnotě 500 korun
a desetiminutovou jízdu po velkém závodním okruhu v hodnotě 400 korun.
„Všem výhercům gratulujeme a děkujeme, že se soutěže zúčastnili. Vyzýváme zároveň další návštěvníky autodromu, aby
možnosti natankovat si pohonné hmoty do svého vozidla v naší
bezobslužné čerpací stanici využili. Paliva MaxxMotion OMV jsou
skutečně velmi kvalitní, což potvrdili i odborníci. Navíc až do konce
prázdnin hrajeme znovu o velmi
zajímavé ceny,“ uvedla Jana Svobodová.
(nov)

MOST - V neděli 19. srpna
se v kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě
uskuteční slavnostní
bohoslužba na počest
svátku Nanebevzetí
Panny Marie. Slavnostní
mši slouží R. D. Grzegorz
Czerny, děkan litvínovský
a vikář krušnohorský. Na
varhany hraje Radek
Turčáni.

Kdo se do soutěže zapojí, odevzdá účtenku od benzinu či nafty se
svým jménem a telefonním kontaktem ve startovní věži nebo správní
budově polygonu, nebo ji pošle oskenovanou na e-mailovou adresu
rausova@autodrom-most.cz.
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VOLBY 2018 | 5. a 6. října 2018

V Mostě 12 kandidátek
MOST - Posledního července
skončila možnost podávat kandidátní listiny pro volby do zastupitelstev měst a obcí.
Volby se budou konat ve
dnech 5. a 6. října. Podle první informace z mosteckého magistrátu se v okrese Most chystá kandidovat dvaapadesát politických stran a hnutí. Počet

podaných kandidátních listin
v jednotlivých obcích a ve městě Most je následující: Bečov
(5), Bělušice (3), Braňany (4),
Havraň (2), Korozluky (2), Lišnice (1), Lužice (2), Malé Březno (2), Most (12), Obrnice (3),
Patokryje (1), Polerady (2),
Skršín (2), Volevčice (7), Želenice (4).
(nov)

Knihovna balí učebnice
MOST – Městská knihovna Most
nabízí školákům balení sešitů
a učebnic jen za cenu obalu.
Pracovníci knihovny zabalí
učebnice i sešity do pevné fólie,
na míru a kvalitně. Takový obal
žákovi často vydrží celý rok.
Školáci mohou přijít kdykoli (nejpozději však hodinu před

zavírací dobou). Tato profi služba je na počkání, případně do
druhého dne, kdy má knihovna otevřeno. Cena je stejná jako v obchodě za samotný obal.
Formát A5 vyjde na 6 korun,
obalení A4 stojí 8 korun. Služba
se netýká jen učebnic, ale i všech
ostatních knížek a sešitů. (nov)

Patokryjská vlna
PATOKRYJE - Obec Patokryje pořádá v sobotu 18. srpna na fotbalovém hřišti již tradiční Patokryjskou vlnu – odpoledne plné
zábavy.
Během celého dne bude zajištěno občerstvení pro malé
i velké, atrakce a soutěže pro děti
i dospělé. Pro soutěžící jsou připraveny lákavé ceny, a v případě dobrého počasí se můžete těmazany filip.pdf
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šit na opravdu velké překvapení
(pro obyvatele s trvalým pobytem v obci zdarma!). Program:
15 – 16 hodin Neckyáda, 16 –
18.30 hodin Patokryjské hry, Stará sešlost, 19 – 20 hodin Freddie
Mercury revival, 20 – 21.30 hodin Olympic Revival Band, 21.30
– 24 hodin Diskotéka 80´ a 90´
léta. Pro soutěžící jsou připraveny jedlé ceny!
(nov)

komunální politika

Radní: „Rozhodli jsme se rozšířit bezdoplatkové
opatření téměř na všechny panelové domy ve městě“
MOST – Opatření obecné povahy, na jehož základě není možné
přidělovat novým žadatelům
doplatek na bydlení, se podle
vedení města nakonec rozšíří
v Mostě i do dalších lokalit. A to
i přesto, že na posledním zastupitelstvu byl tento návrh zamítnut.
Opatření se má nově týkat drtivé většiny bytových domů ve
městě. Účinnost v nových lokalitách by mohlo mít už koncem
prázdnin. První žádost o vydání opatření projednávali mostečtí radní už před rokem. Určeno
bylo nakonec šest míst, na nichž
dochází k porušování veřejného
pořádku, kde se vyskytují osoby pod vlivem návykových látek a kde jsou děti vystaveny nepříznivým vlivům. To byly hlavní důvody pro vydání opatření
obecné povahy, které začalo platit v prosinci loňského roku. Nyní se jedná o rozšíření z původních šesti lokalit na téměř všechny bytové domy v Mostě. Výjimkou nebudou například části
města se zástavbou rodinných
domů, jako jsou Zahražany nebo Čepirohy či Vtelno. „Rozhodli jsme se rozšířit opatření obecné povahy téměř na všechny panelové domy ve městě. Vedly nás
k tomu především podněty od
občanů, ale také indicie a zjištěné poznatky od městské policie,
PČR a také od úřadu práce,“ komentovala náměstkyně primátora Markéta Stará a ještě dodala:
„Jsme si vědomi, že to není žád-

Téma doplatků na bydlení je v Mostě téměř na denním pořádku. Klima ve městě začíná být alarmující a
hledají se cesty, jak z této sociální pasti ven. Nikdo ale zatím neví jak. Ještě v červnu se zastupitelé nemohli
dohodnout, zda by bylo lepší opatření rozšířit do dalších lokalit, či ho jen ponechat v místech, kde už platí. Na
toto téma politici diskutovali téměř hodinu. Opozice v závěru diskuse vznesla protinávrh, aby zastupitelstvo
uložilo primátorovi podniknout všechny kroky k vyhlášení opatření obecné povahy pro všechny bytové domy
ve městě Most. Návrh ale nebyl přijat. Zvrat nastal před týdnem po jednání rady města.
né spásné řešení sociální situace
v Mostě. Jedná se totiž jen o nejmenší doplatek na bydlení, který
činí kolem tisíce až patnácti set
korun. Některé rodiny si o tento
doplatek ani žádat nechtějí a žádají o doplatky jiné.“ ¨
Město Most má také první poznatky a zkušenosti s fungováním bezdoplatkových zón.
„V některých lokalitách, kde opatření funguje už od prosince, máme zpětnou vazbu, že se situace
zklidňuje. Na druhé straně jsou
i lokality, kde toto opatření nepomáhá a naopak je zde situace ještě horší. Stěhují se sem slo-

venští nepřizpůsobiví i z jiných
měst,“ upozornila dále náměstkyně. V současné době magistrátní úředníci připravují nutné
podklady pro vydání opatření
pro další lokality. „Nejpozději do
14. srpna ve spolupráci se státní
i městskou policií a úřadem práce by měla být připravena a zaslána žádost pověřenému obecnímu
úřadu, který je oprávněn toto nařízení vydat.,“ informovala ještě
tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková.
Opatření se nedostane zcela
například do oblasti Zahražan,
platit zde bude pouze v pane-

lové výstavbě, do lokalit rodinných domů, například pod Hněvínem, u Benediktu apod., doplatky na bydlení budou moci
pobírat nadále i senioři z oblastí domů s pávy apod. „V polovině
srpna bude toto vše vyvěšeno na
úřední desce a občané budou mít
patnáctidenní lhůtu na vznesení námitek a připomínek. Pokud
budou oprávněné, opatření v dané části platit nebude. V minulosti jsme obdrželi několik námitek,
ty se ale týkaly pouze toho, že lidé chtěli opatření rozšířit i na další domy,“ podotkla ještě Markéta
Stará.
(sol)

Senioři dostali mobily s S.O.S. tlačítkem
MOST – Stovka seniorů dostane od města mobilní telefon Aligator, který jim prostřednictvím tísňového tlačítka umožní v případě potřeby přivolat si pomoc.
Senioři, kterým bude telefon
darován, byli vybíráni na základě pravidel, roli hrál věk uživatele, kdy měli přednost ti nejstarší, posuzovala se také osamělost
člověka, kdy se přednostně vybírali ti, kteří žijí sami ve svém
přirozeném prostředí. S jednotlivými osobami budou uzavřeny darovací smlouvy. „V první
vlně jsme nakoupili sto aparátů. Měli by ho dostat devadesátiletí a starší senioři, kteří nejsou

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

v našich zařízeních,
ale jsou o samotě,“
sdělila náměstkyně
primátora Markéta
Stará. Město si provedlo místní šetření a navštívilo přes
tři stovky seniorů
mimo svá zařízení
a zjišťovalo, zda by
chtěli toto zařízení
využít. „Někteří byli rádi, že to
je mobilní telefon, někteří chtě-

li jiné zařízení na
této bázi, například
hodinky… Nakonec
jsme vybrali seniory, kteří měli zájem
o mobilní telefony,“
dodala náměstkyně.
Další možnost nabídky, aby si mohli
senioři tento telefon
od města vyzvednout, byla veřejná
výzva na facebooku či prostřednictvím Klubu seniorů. „V první vlně jsme nakonec
vybrali prvních sto seniorů. Poři-

zovací hodnota jednoho přístroje je 1 300 korun. Do něho si lidé
budou moci dát svou SIM kartu. Telefon má speciální červené tlačítko, které se může aktivovat v případě ohrožení a zařízení vydá signál až na pět dalších
SIM karet, že se se seniorem něco děje. Dotyčný si tak může do
zařízení nastavit například souseda, příbuzné a další. Zařízení také vyšle i GPS souřadnici,
pro záchranku apod. Funguje jako klasický telefon, nabitý vydrží i týden,“ vyjmenovala výhody telefonu náměstkyně Markéta Stará.
(sol)

21. Velká letní cena Ústeckého kraje
dostihové odpoledne

Divadelní vinobraní
MOST - Také letos zahájí druhou polovinu divadelní sezóny
Městského divadla v Mostě oblíbené „Divadelní vinobraní“.
Už nyní si můžete do svých
kalendářů poznamenat datum
5. září 15 hodin. Akce bude tra-

dičně spojená se křtem XI. Divadelního vína. Divadelní vinobraní se koná na podestě před
hlavním vchodem, v případě
nepříznívého počasí ve foyeru
divadla. Vstupné je zdarma.
(nov)

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
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zpravodajství

Jak by mělo vypadat nové Repre?
Dozvíme se už letos na podzim
MOST – Více než milion korun bude muset město přidat
k částce na projekt na rekonstrukci Repre. Peníze se použijí
na dodatečný návrh stavby,
který v zadání chyběl a podle
projektanta je nezbytný. Projektová dokumentace by měla
být dokončena na přelomu roku
a veřejnost by měla komplexní
návrh nového Repre znát a vidět
už letos na podzim.
Součástí zakázky na projektovou dokumentaci rekonstrukce Repre nebylo zpracování návrhu stavby. „V průběhu zpracování projektu dospěl dodavatel, společnost Artech spol. s. r.
o., k názoru, že zpracování návrhu stavby je nutným mezikrokem
pro územní řízení a následné stavební povolení. Dodatečné práce,
které radní na posledním zasedání schválili, si vyžádají 1 089 000
Kč,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková.
Projektová dokumentace na
opravu kulturního domu zatím probíhá podle plánu a podle předpokladů by měla být dokončena na přelomu letošního a příštího roku. „V současné
době probíhají pravidelná jednání a konzultování připomínek
ohledně zpracovávaného projektu na opravu Repre s architekty a odborníky. Zatím nedochází k žádným závažným problémům. Do konce roku bude
základní část hotova a odhadujeme, že veřejnost by se mohla
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Rekonstrukce Repre je nejočekávanější a nejzásadnější akcí příštího roku.
s uceleným návrhem rekonstruovaného Repre seznámit ještě letos
na podzim. V příštím roce pak
předpokládáme vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby,“ uvedl mostecký primátor
Jan Paparega.

„CHYTRÉ REPRE“
V novém Repre by původní třípodlažní hala s galeriemi a kinosál na úrovni prvního
a druhého patra měla nově využít městská knihovna. Její celková kapacita by měla činit 200
000 svazků a bude vybavena
mimo jiné speciálním knihovnickým výtahem a zabezpečena elektronickými detekčními
rámy. Zachováno by mělo být

nejen planetárium, ale i stávající víceúčelový sál, restaurace
v přízemí a malá divadelní scéna, která by měla sloužit jako
kinosál pro přednášky a vzdělávání. Přízemí haly bude využito
zejména pro komunitní aktivity kulturně-vzdělávacího centra. Celková rekonstrukce se bude týkat i okolí Repre. „Celý objekt bude řešen jako ‚chytrá budova‘, aby jej bylo možné řídit
jako celek s propojenými vazbami na připravovaný celoměstský
projekt Smart City. Samozřejmostí tak bude například jeho
bezbariérovost nebo nízká energetická provozní náročnost. Navrhované řešení navíc bude muset respektovat urbanistické a architektonické hodnoty stávající

stavby, její hmotovou kompozici a výtvarné působení fasádních ploch. Zateplení obvodového pláště s novými detaily fasády
a použitými materiály nesmí negativně ovlivnit původní vzhled
a základní členění ploch,“ prozradil k novému Repre primátor Jan Paparega. V prostorách
kolem Repre se plánují vodní prvky. „Vodní prvky bychom
zde rádi zachovali, je otázkou
v jakém rozsahu. Měli bychom
mít na paměti, že původní vodní plocha představovala značný
problém a problém je s údržbou
i za použití moderních technologií, takže tato část se ještě bude
řešit,,“ uvedl náměstek primátora Marek Hrvol.
(sol)

 Ptejte se politiků
Dle čeho se městská policie
rozhoduje při blokovém čištění ulic, které auto nechá odtáhnout? Při čištění kolem bloku
201 nás vzbudila dodávka městské policie sirénou, někteří řidiči
přeparkovali, někteří ne. Několik
aut bylo odtaženo, několik zůstalo na svém místě. Můžete vysvětlit tento dvojí metr?
V dané části ulice, kde vozidla
nebyla odtažena, bude probíhat
prořezávka stromů. K dočištění této části ulice dojde až po této prořezávce, z toho důvodu nebyla zde
parkující vozidla odtažena a odtažena byla pouze vozidla, která překážela mechanizaci provádějící
strojní čištění komunikace.
Nedávno padl dotaz na opravu chodníků v ulici Františka
Malíka. Pan primátor slíbil, že
se na to podívá. Tak bych se ráda
dozvěděla něco víc.
Chodníky v ulici Františka Malíka byly prověřeny a zjištěné závady budou opraveny lokálně. Větší
závady budou zahrnuty do návrhu
plánu oprav k rekonstrukci (např.
část chodníku k 18. ZŠ mezi bloky 734 a 735).
Bude město, potažmo TS, instalovat odpadkové koše mezi domy v lokalitě Benedikt východ? Chodí tam často procházkou se psy dost lidí a není tam
ani jediný koš, kam by se dal odhodit pytlík. Připadá mi v dnešní době nestandardní, že v nové
čtvrti vůbec není počítáno s tak
základní věcí, jako jsou odpadkové koše.
Město Most nebylo původním
investorem ani vlastníkem uvedené lokality, z tohoto důvodu ne-

Jan Paparega
mohlo řešit umístění a instalaci
odpadkových košů. V současné
době je již část pozemků ve vlastnictví města a dojde k jejich prověření a k případnému umístění
odpadkových košů.
V oddechové lokalitě za tenisovými kurty u dolu Hrabák
se na štěrkových cestách pravidelně potkávají běžci a cyklisté s motorovými vozidly. Jsou to
čtyřkolky nebo auta, která našla
směrem od Čepiroh volný průjezd k rybníkům, místo toho,
aby se využilo přilehlého parkoviště. Dalo by se vjezdu zamezit,
než se z volnočasové zóny stane
autokemp a motokrosová dráha?
Uvedenou záležitostí jsme se
zabývali již v minulosti. Dotčené
pozemky bohužel nejsou v majetku města Mostu, tudíž i komunikace na nich umístěné jsou účelovými komunikacemi třetího
subjektu. Změny v přístupu či
příjezdu na dotčené účelové komunikace lze činit pouze na základě žádosti majitele těchto komunikací. V této záležitosti tedy
město Most nemá žádné kompetence.
Odpovídá primátor
města Mostu Jan Paparega

Sdružení Mostečané Mostu povede do voleb MUDr. Jan Cee
MOST – Sdružení Mostečané Mostu oficiálně zahájilo předvolební
kampaň do podzimních komunálních voleb. Představilo kandidátku včetně svého lídra a program, kterým chce oslovit voliče.
Překvapením kandidátky je
bezesporu pozice lídra, kterým je renomovaný mostecký lékař MUDr. Jan Cee. „Se
Sdružením Mostečané Mostu
jsem již v minulosti spolupracoval. Vzhledem ke své lékařské praxi, jsem se ale tehdy nemohl politice věnovat v takové míře, v jaké bych chtěl. Nyní
jsem v důchodovém věku a rád
bych pomáhal městu Most a jeho obyvatelům jako komunální politik,“ řekl lídr a kandidát

Martin Domín a ze třetí bývalý
ředitel mostecké knihovny Tomáš Ondrášek. Čtvrtá je ekonomka Lucie Libecajtová a pátá zdravotní sestra a matador-

ka v mosteckém zastupitelstvu
Blanka Nešporová.
V obsáhlém programu SMM
se ale objevuje také nulová tolerance vůči nepřizpůsobivým

na primátora Jan Cee. Profesně se Jan Cee specializuje na infekční choroSMM se v příštím volebním období chce zaměřit na splnění čtyř hlavních
by a po nedávném odpriorit:
chodu do důchodu ve1. Vybudování Minimostu, coby lákadla pro zdejší i turisty.
de jaterní a infenkční
poradnu v Mostě.
2. Přebudování vrchu Šibeník v centru města na víceúčelový oddyAčkoliv o hlasy volichový park pro vyžití sportovců, pejskařů a celých rodin. Park by měl
čů se bude ucházet větbýt hlídaný a oplocený.
šina ze stávajícího tý3. Vybudování „Vesnice pro lůzu“ a zavedení bezdoplatkové zóny
mu SMM, na kandipro všechny bytové domy.
dátce se objevily nové
tváře. Z druhé pozice
4. Zrušení všech heren ve městě.
startuje třiadvacetiletý

Zleva: Luboš Pitín, Arnošt Ševčík, Jan Cee, Tomáš Ondrášek, Martin Domín. Zleva dole: Blanka Nešporová, Lucie Libecajtová, Irena Čapková.

jedincům, zachování MHD
zdarma pro žáky
a seniory
nad 65 let, zajištění pravidelné dopravy do
a z areálu kolem jezera Most
a její návaznost
na linky sítě
MHD, zavedení
sezonních linek
do rekreačních
zón
Matylda
a Benedikt včetně přepravy kol,
zavedení plateb
jízdného přes
mobilní aplikace, snížení daně z nemovitosMUDr. Jan Cee
ti pro občany,
boj proti dětským
gangům, navrácení se k projektu rekonstrukce stávající městské knihovny místo stěhování
do Repre, vybudování multikina, zastavení neprůhledného financování Mosteckého fotbalového klubu, o. p. s. a další.
Volební rogram SMM vznikal
ve spolupráci s občany Mostu.
„Jsme jediný politický subjekt, který vyzval veřejnost formou ankety k námětům do volebního programu. Náš program je jako vždy
obsáhlý, ale jako vždy obsahuje to,
co lidé v Mostě chtějí a co potřebují,“ uvedl sekretář sdružení František Ryba. Pokud by se SMM po
volbách dostalo do vedení radnice, jeho hlavním úkolem bude rekonstrukce Repre, rekonstrukce stávající knihovny a zahájení prací na stavbě „Vesnice
pro lůzu“. Hlavním tématem přitom zůstává řešení otázky neúměrných sociálních dávek, které stát vyplácí na bydlení. „Vyzve-

me předsedu vlády k řešení legislativy, což při poslední návštěvě
Mostu slíbil,“ řekl dále František
Ryba. A s kým by SMM v případě volebního úspěchu v příštích
čtyřech letech chtělo spolupracovat? „Jsme ochotni spolupracovat
s každým, s kým se slušně domluvíme. Jsme schopni spolupracovat
i se sdružením ProMost, pokud ho
nebude ovládat Jiří Zelenka,“ dodal František Ryba.
(ina)
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Dům 31 zmizel z mapy Mostu
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
13. 8. – 17. 8. 2018

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

Pondělí
Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g
Záhorácký závitek, bramborový knedlík
150 g	Kuřecí prso zapečené s rajčaty a mozzarellou,
šťouchaný brambor
350 g
Penne Bolognese

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ÚTERÝ
Celerová krémová
150 g
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, houskový knedlík
350 g	Kuřecí rizoto s restovanou zeleninou, sýr, kyselá okurka

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

STŘEDA
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Vepřová krkovice s cibulovou krustou,
šťouchaný brambor se slaninou
350 g
Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka

25 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

ČTVRTEK
Hrachová		
150 g
Smažený kuřecí cordon bleu, bramborová kaše, citron
150 g
Vepřový špíz s cibulí, slaninou a paprikou, vařený brambor
350 g
Fusilli all‘amatriciana

30 Kč
95 Kč
98 Kč
90 Kč

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

30 Kč
98 Kč
95 Kč
90 Kč

120 Kč

MOST – Po vybydleném a zdemolovaném domě s blokovým
číslem 31 už nezůstalo v mostecké městské čtvrti na Podžatecké ani památky. Během pár
týdnů ho zdemolovala najatá
společnost a to jeden metr pod
terén. Suterénní prostory se
následně zasypou a prostor se
zatravní.
Demolice bloku začala koncem července a v současné době je dům srovnán se zemí. Definitivně se tak rozplynuly obavy některých Mostečanů, že by
se do domu měli v budoucnu
nastěhovat nepřizpůsobiví. Další část obyvatel naopak s bouráním bloku nesouhlasila a požadovala jeho rekonstrukci. „Blok
31 byl vybydlený a ve velmi špatném stavu. Pochopitelně jsme
zvažovali různé možnosti, jak
s tímto stavem naložit. Nakonec
jsme se rozhodli pro demolici,“
komentoval situaci mostecký
primátor Jan Paparega. „Tímto
krokem jsme chtěli ochránit stávající obyvatele této lokality. Pokud bychom totiž dům prodali
soukromému vlastníkovi, ztratili bychom kontrolu nad jeho pozdějším využitím,“ podotkl dále.
Předpokládaná cena demolice je 6,5 milionu korun a město na ni využije dotaci, z níž by
mělo plynout 5,1 milionu korun. „Počítáme tu se zatravněním. Zvažovali jsme sice, zda
zde neudělat parkovací plochy,
ale nakonec jsme se rozhodli jen
pro zeleň,“ doplnil k následným
úpravám náměstek primátora
Marek Hrvol.

Po demolici domu zbyla díra. Zatím se zde s žádnou výstavbou nepočítá.

Co s bloky 34 a 35?
Zbývající dva vybydlené bloky, a to blok 34 a 35, odkoupila
od města společnost Mostecká
bytová. Domy hodlá přebudovat na bydlení pro mladé rodiny. „Co se týče záměru s blokem
35, mělo by zde vzniknout 24
nadstandardních bytů o velikosti dva plus jedna a výměře padesáti metrů čtverečných,“ prozradil ředitel Mostecké bytové Jaroslav Kudrlička a dodal: „Projekt
na blok 35 je hotový. Náš před-

poklad je, že nejpozději v v roce 2019 by se mohlo začít s opravou.“ Nájemní byty budou vybavené vlastní kuchyní a budou
mít k dispozici i oddělené zděné a uzamykatelné sklepní kóje. Všechny byty budou také
disponovat i balkony. Nájemné
v těchto bytech by se mohlo pohybovat kolem sto až sto třiceti
korun za metr čtverečný.
Stejně tak vzniknou nájemní
byty i v bloku 34, a to obdobné
těm v bloku 35. „Rádi bychom
oba objekty poté oplotili a uděla-

li uzavřený areál pro nájemníky.
Ti by tu měli mít veškeré pohodlí
a vybavenost. Počítáme tu například s dostatečným parkováním,
jsme ale kapacitně omezeni velikostí pozemku. Počítáme s tím,
že by zde mohla vzniknout také
pergola s posezením apod.,“ nastínil představu Jaroslav Kudrlička. Podle ředitele Mostecké
bytové se na projektu na rekonstrukci bloku 34 již pracuje. Byty by zde mohly být vybudovány
do roku 2020.
(sol)

Oprava mostu do Rudolic: omezení pro řidiče i vlaky
MOST – Bourání mostu do Rudolic začalo. Kácejí se stromy a provádějí se přípravné práce. Stržení mostu se předpokládá v září, na
něj pak naváže výstavba nového mostu. Stavba potrvá zhruba rok
a vyjde na téměř 74 milionů korun.
Městu se ale podařilo na tuto
stavbu získat dotaci od Státního
fondu dopravní infrastruktury,
takže z městské pokladny vynaloží zhruba 6,7 milionu korun,
zbytek uhradí stát.
„Bourání a výstavba nového mostu s sebou nesou i nepříjemnosti pro řidiče. Během
stavby bude zcela uzavřen provoz pro automobilovou dopra-

vu. Pro pěší bude vybudována
lávka. Zavedení objízdné trasy
se předpokládá do několika týdnů,“ informovala tisková mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Objízdná trasa v celkové délce 4,5 km, která
bude shodná pro oba směry, bude vyznačena od mostu směrem
do Rudolic a dále pak po místní komunikaci Rudolická smě-

rem k mostu Rico, pokračovat
bude Hřbitovní ulicí, kde zabočí doprava do Školní ulice, přes
náměstí Svobody a do ulice Ke
Skále, kde objízdná trasa končí. V ulici Ke Skále bude doprava řízena přechodným dopravním značení s předností v jízdě
protijedoucích vozidel. Osobní doprava může využít jak ulici Ke Skále, tak z části souběžně
vedenou komunikaci Na Výšině, kde je vjezd nákladním vozidlům zakázán. Autobusová linka č. 10 městské hromadné dopravy bude vedena obdobně po

trase Most, nádraží – Rudolická
– Hřbitovní – silnice III/2538 –
Školní – Rudolice, náměstí Svobody a zpět. Bourání mostu se
dotkne i železniční dopravy. Plánovány jsou i výluky, k nimž by
mělo dojít jak během srpna, tak
i v měsíci září. „Výluky a omezení železniční dopravy se podařilo
zkorigovat i v návaznosti na bourání mostu na komunikaci I/13.
Nicméně by to nemělo nijak zásadně ohrozit dopravu. Počítá se
s krátkodobějšími výlukami,“ doplnil mostecký primátor Jan Paparega.
(sol)

Na přehlídce tahačů se předvede sto kamionů
MOST - Více než sto kamionů přihlásili jejich majitelé na přehlídku
The Most Truck Festival, která bude po úspěšné loňské premiéře
i letos součástí závodního víkendu evropského šampionátu okruhových tahačů Czech Truck Prix. Uskuteční se 1. a 2. září na mosteckém autodromu. Vedle festivalu se návštěvníci mohou těšit na
pestrý doprovodný program a řadu dalších atrakcí a zajímavostí.
„Zatímco loni dorazilo přes
60 nablýskaných trucků, do
druhého ročníku jsme k dnešnímu dni zaregistrovali už 120 kamionů českých a německých fi-

rem. O tom, že festival nabývá
i na profesionalitě, svědčí zájem
dealerů renomovaných značek,“
uvedl obchodní manažer pro
sport Autodromu Most Jakub
Krafek a dodal: „Každým rokem k nám jezdí za touto atraktivní podívanou spousty řidičů
kamionů, šéfů dopravních a spedičních firem a dalších nadšenců, kteří svůj život spojili s mnohatunovými kolosy. Vymysleli jsme proto akci šitou na míru
právě jim. Reakce je více než pozitivní. Festival nabyl na své velikosti, potáhne se tentokrát podél celého diváckého svahu,“ vysvětlil. Mezi naleštěnými krasavci nebudou chybět ani
americké a historické kamiony.
„Opět vyhlásíme soutěž ve
válení dakarské pneumatiky
o ceny firmy Best Drive. Řidiči mohou navštívit stánek sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA a do-

Předvedou se i historičtí fešáci
zvědět se novinky z legislativy
i současná žhavá témata týkající se kamionové dopravy. Pro
truckery máme i novinku. Každý si bude moci nechat bezplatně umýt svůj vůz v mobilní
myčce firmy Mobile Truck Wash,“ přiblížil Jakub Krafek.
Titul v evropském šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (FIA ETRC) obhajuje český
jezdec Adam Lacko z roudnického týmu Buggyra. V Mostě se
jako každoročně může těšit na
mohutnou podporu desítek tisíc věrných domácích fanoušků. Součástí závodního víkendu

Czech Truck Prix budou i vložené série Octavia Cup, Renault
Clio Cup Central Europe a KIA
Platinum Cup. Doprovodný
program začne už páteční spanilou jízdou truckových speciálů ulicemi Mostu s cílem na
1. náměstí, kde se fanoušci mohli osobně setkat s jezdci při jejich autogramiádě. Vedle Truck Festivalu dále nabídne
leteckou akrobaticko;;u show
účastníka světového šampionátu Red Bull Air Race Master
Class Petra Kopfsteina, taxijízdy v upravených speciálech či
atrakce pro děti.
(nov)
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Strážníci nabízejí výhody, vyšší
platy a přijímačky nanečisto
MOST – Městská policie Most
stále shání do svých řad nové
strážníky – muže i ženy. Zájemcům nabízí přijímačky „nanečisto“. Uchazeči tak mohou
poznat práci strážníka, ale také
si vyzkoušet například fyzické
prověrky a další.
Na začátku prohlídky se dozvědí, jak probíhá přijímací řízení a podrobnosti o práci
u městské policie včetně podmínek pro přijetí, zjistí i výši
platu a další benefity, které novým uchazečům městská policie nabízí. „Kromě náborového příspěvku ve výši 20 000 Kč
je to například zajímavý zaměstnanecký tarif na mobilní telefony pro 5 telefonních čísel, který může rodině strážníka ušetřit několik tisíc korun měsíčně.
Nabízíme také 5 týdnů dovolené, sociální volno, tzv. sick days,
stravenky nebo třeba možnost
využití posilovny a pravidelný
trénink sebeobrany,“ informoval šéf městské policie Jaroslav
Hrvol.

Zájemci o práci strážníka si
také mohou vyzkoušet, zda by
zvládli fyzické prověrky. Ty se
skládají z pěti disciplín: klik, leh
– sed, celomotorický test, běh
na 1000 metrů a plavání. Fyzické prověrky často zájemce
o práci strážníka odradí. „Nikdo nemusí mít obavy. Úplně netrénovaný člověk dokáže na fyzické prověrky natrénovat za pár
týdnů. Rádi mu i poradíme, jak
na to, a připravíme tréninkový
plán. Fyzicky zdatní muži i ženy to zvládnou bez problémů napoprvé,“ uvedl Miroslav Pokorný, instruktor výcviku městské
policie.
Městská policie plánuje také
zvát žáky vyšších ročníků mosteckých středních škol a učilišť,
kteří mohou přijít třeba místo
hodiny tělocviku. Snaží se tak
zacílit i na mladé lidi. Od letošního roku totiž poklesla povinná věková hranice pro strážníky z 21 na 18 let, a studenti tak
mohou k městské policii zamířit hned po maturitě. „Snažíme

Zájemci mohou přijít každé první pondělí v měsíci
v 9 hodin do sídla městské
policie v ul. Vl. Majakovského, ale mohou si domluvit
i jiný termín na tel. 476 448
724.

Fyzické prověrky vede instruktor výcviku městské policie Miroslav
Pokorný
se do našich řad přilákat i ženy. Pokud o to bude zájem, chceme ve spolupráci se zaměstnanci připravit program, který jim
pomůže sladit pracovní a rodinný život. Ten by měl umožnit na-

příklad úpravu směn pro rodiče,
kteří pečují o malé děti,“ popisuje nové kroky vstřícné zaměstnanecké politiky Městské policie Most ředitel Jaroslav Hrvol.
(sol)

Hledáme

HRÁČE

NABÍZÍME

tým

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě
Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých bene tů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:
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KRÁTCE Z RADY MĚSTA MOSTU
Město půjčí stříkačku
MOST – Město Most zapůjčí Hasičskému muzeu v Krupce motorovou požární stříkačku Herold-Steudel z roku 1925. Ta je nyní umístěna
v Podkrušnohorském technickém muzeu, kde byla mimo
hlavní expozici, a nebyla tak
přístupná návštěvníkům.

Cena města Mostu
MOST – Na Magistrát města Mostu dorazilo celkem 11
návrhů na udělení Ceny města Mostu za loňský rok. Radní
se shodli, že zastupitelům doporučí udělit cenu Mgr. Josefu
Šiklovi, pedagogovi a psychologovi, za dlouholetý přínos
občanům města Mostu v oblasti pedagogické.

Kanalizace v
Rudolicích se
prodraží
MOST – Rozšíření splaškové kanalizace v Rudolicích se
prodraží. Po zahájení výkopových prací a odkrytí podkladních vrstev se totiž zjistilo, že
zemina podloží stanovená na
základě geologických průzkumů neodpovídá skutečnosti.
„To je důvodem dodatečných

stavebních prací ve výši zhruba 3 miliony korun. Radní proto schválili dodatečné stavební
práce,“ uvedla tisková mluvčí
mosteckého magistrátu Alena
Sedláčková. Dodavatelem je
společnost Vodohospodářská
stavební spol. s. r. o.

k vytvoření tří funkčních míst
na dobu určitou v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání a jednoho funkčního místa referent energetik.

Zrušení mateřinky v
Chanově

MOST – Deset nadaných
studentů středních nebo vysokých škol podpoří v jejich
studiu město Most. Jedná se

MOST – Základní škola ve
Zlatnické ulici už nebude užívat budovu bývalé mateřinky v Chanově. Od 1. 9. budou
správu, opravy a údržbu budovy provádět Technické služby města Mostu. „Dlouhodobě
se tento objekt mateřinky nevyužívá. Celkově klesá kapacita jak základní, tak i mateřské školy, takže se daří pro obojí využívat kapacitu základní
školy. Pavilon mateřinky tak
chce základní škola vrátit městu,“ komentovala náměstkyně
primátora Markéta Stará.

Změny na magistrátu
MOST – Radní schválili
změnu na magistrátu od 1. 8.
Ta se týká zrušení funkčního
místa interního auditora a vytvoření funkčního místa referenta na oddělení správy počítačové sítě. Od 1. 9. dále dojde

Most podporuje
nadané studenty

o studenty, kteří dosahují výborných studijních výsledků a pocházejí z ekonomicky slabých rodin. Od školního a akademického roku
2018/2019 neposkytuje příspěvky studentům Nadace
Student, ale město Most prostřednictvím komise školské
a kulturní. Schválené příspěvky se pohybují v rozmezí od
5 do 12 tisíc Kč.
(sol)

Nabízím

DOUČOVÁNÍ
ANGLIČTINY
v Mostě a Litvínově.

Pomohu i s přípravou k maturitě.

Volejte: 607 562 824

Zpackaný život
Se svou ženou Veronikou se seznámil na vysoké škole. Nebyla to
žádná velká láska. Ani se mu moc
nelíbila. Věděl ale, že je to jediná
dcera bohatých rodičů, a že se s ní
bude mít dobře. Podařilo se mu
Veroniku přesvědčit, že jsou pro
sebe stvořeni, a tak se vzali. Pavel
se narodil až dva roky po svatbě.
Veronika se v té době chovala divně. Byla odtažitá, podezíral
ji, že někoho má. Nehodlal ale dovolit,
aby mu jeho zlatonosná slípka vklouzla do jiné klece a přímo se překonával,
aby Veroniku udržel doma. Po Pavlově narození se Veronika plně soustředila na dítě. V té době
při autonehodě zemřeli její rodiče. Veronika zdědila firmu, dům i peníze, ale už neměla kromě něj nikoho, o koho
by se mohla opřít. Několik následujících let uteklo jako voda. Veronika nechodila do práce, jen se
starala o syna. On chtěl původně
převzít firmu jejího otce. Proti tomu se ale Veronika rázně postavila. Firmu dál vedli lidé, kteří pracovali už pro její rodiče. Nechal to
být. O peníze se Veronika nestarala. Mohl si je užívat podle libosti. Dopřával si drahá auta, značkové obleky. Z příjmů firem dotovali rodinný rozpočet. Připadal
si úspěšný a skvělý. Samozřejmě si
občas dovolil i úlet s nějakou mladou kočkou, která mnohem více
odpovídala jeho představám, než
Veronika. Manželka nejenže nebyla žádná krasavice a nikdy se
mu nelíbila, navíc ji nebavil sex.
Pavel byl pro něj zklamáním. Dítě mělo klidnou zádumčivou povahu po matce. Veronika tvrdila, že vypadá jako její otec, když
byl malý. Z něj neměl Pavel vůbec nic. Podezíravě dítě sledoval a myslel na to, jak se Veronika chovala v době jeho narození.
Byl tehdy přesvědčen, že někoho
má, a že od něj chce odejít. Pavel
zcela určitě není jeho syn. Když
dospěl k tomuto závěru, přestal
ho chlapec zajímat. Choval se
k němu stejně, jako k jeho matce. Zbytečně často s nimi netrávil
čas, jen přesně odměřené rodinné povinnosti. Z práce chodil večer, víkendy trávil na služebních
cestách. Veronika proti tomu ani
moc neprotestovala. Pavlovi bylo
devatenáct, když Veronika onemocněla. Měl jí to za zlé. Neměl
čas se o ni starat a nechtěl utěšovat syna. Když ale lékaři stanovili strašlivou diagnózu a dali Veronice už jen pár měsíců života, najednou si uvědomil, že je jen kousíček od cíle. Veronika zemře a on
bude volný. Volný se všemi jejími
penězi. Konečně si bude moci dělat, co chce. Převezme firmu a vyhází všechny ty panáky, co mu
stály roky v cestě. Prodá ten nemožný barák po jejích rodičích
a koupí si moderní vilu. A se svými kočičkami se už nebude schovávat. Pochlubí se na veřejnosti.
Už musí jen pár měsíců vydržet.
Teď jde o všechno. Nesmí nic pokazit, aby mu tchánův majetek na
poslední chvíli neproklouzl mezi
prsty. Veronika odmítla chemoterapii a pobyt v nemocnici. Poslední měsíce života chtěla být
doma. Do domu se nastěhovala
její přítelkyně, se kterou se Veronika často stýkala, aby se o ni starala. Byl za to rád. Alespoň to nemusel řešit on. Snažil se ale a často s Veronikou pobýval. Ten večer
si otevřeli víno. Pil jen on, Veronika otáčela skleničkou v ruce a jen
trochu ochutnala. Pak mu řekla, že přemýšlela o smrti. Co bude, až zemře. Její otec si přál, aby
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soudnička
firma zůstala v rodině. Rozhodla
se, že před svou smrtí firmu přepíše na Pavla. Jejich syn bude pokračovatelem toho, co vybudoval její otec. Nemohl tomu uvěřit. Ten kluk, který navíc ani není jeho, má dostat firmu. Zle se
ten večer s Veronikou pohádali. Byla
ale neoblomná. Většinu peněz vložila do
firmy a tu přepíše na
jejich syna. Sen o pohodlném životě a dědictví se mu rozplýval před očima. Uvědomil si, že s Veronikou tentokrát nehne.
Musí se postarat
sám. Rozhodl se, že
Veroniku zabije dřív,
než udělá, co řekla.
Stejně je nemocná a umírat bude v bolestech. Vlastně jí prokáže službu. Večer jí dál větší dávku
léků na bolesti, které brala. Umře
a lidé si budou myslet, že se zabila, aby netrpěla. Když přišel z práce, Veronika nebyla doma. Ta její kamarádka, která s ní v posledních dnech trávila většinu času,
mu zavolala, aby mu oznámila,
že se Veronice přitížilo, a tak je
v nemocnici. Tam ji zabít nemůže. Hned večer se za ní vypravil.
Myslel si, že se třeba problém vyřešil sám. Třeba už Veronika umírá. Jeho žena ale byla při plném
vědomí a na druhý den si žádala do nemocnice notáře. Neměl
čas. Zítra přijde o všechno kvůli
klukovi, kterého mu jeho ošklivá
žena nasadila do rodiny. Celý život se musel přetvařovat. Předstírat lásku k ženě, kterou nikdy nemiloval. Vychovat syna, o kterém
si byl jist, že není jeho. A za to
všechno zůstane bez peněz a majetku. Ve starém domě odkázaný jen na své příjmy. Uvědomil
si, že mu zbývá jediná možnost.
Zbavit se Pavla. Už dávno měl ve
své pracovně nelegálně koupenou
pistoli. To podle něj patřilo k obrazu bohatého a mocného muže,
za kterého se rád považoval. Pavel byl za matkou v nemocnici.
Zavolal mu a řekl, že s ním potřebuje mluvit. Počká na něj v parku za nemocnicí a odveze ho potom domů. Už byla tma, když Pavel přišel. Jako tlumič použil PET
lahev. Střelil Pavla do hlavy a odešel. Necítil lítost, jen strach. Bál
se o sebe. Druhý den šel do nemocnice za Veronikou. Tam je také našla policie, aby jim oznámila, že byl jejich syn zavražděn. Veronika se zhroutila, on zármutek
a šok předstíral. Nechal Veroniku
s její kamarádkou a zatím mluvil
s kriminalisty. Večer ještě synovi
volal. Říkal, že se zdrží, že z nemocnice půjde k nějakým přátelům. Nedivil se, když v noci nepřišel domů. Myslel si, že zůstal
u přátel. Neví o tom, že by měl Pavel nějaké nepřátele. Je to hrozné.
Pak se vrátil k Veronice. Z pokoje akorát odcházela notářka. Veronika požádala svou kamarádku, aby počkala na chodbě. Chtěla mluvit se svým mužem o samotě. Řekla mu, že je lesba. Nikdy ho
nemilovala. Celý život žila se svou
kamarádkou v partnerském vztahu. Vyhovovalo jí, že si jí nevšímá
a nechává jí žít. Chtěla muže jen
kvůli tomu, aby jí udělal dítě. Věděla o jeho milenkách a nevadilo
jí to. Teď, když je Pavel mrtvý, už
s ním nemá nic společného. Všechen svůj majetek, firmu i dům,
přepsala na svou partnerku. Jemu děkuje za syna, kterého jí dal.
Když omráčen odcházel z jejího
pokoje, už na něj čekali kriminalisté. Večer si nevšiml, že park
u nemocnice střeží kamerový systém.
(pur)
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Všechny děti ve školce
MOST – Začátkem května se
konal zápis do mateřských škol
a jeslí zřizovaných městem
Most. Dostavilo se na něj 676
dětí, z toho se řešilo 30 duplicit.
K datu 26. 6. nebylo do mateřinek zapsáno 194 dětí, které mají povinnou předškolní
docházku. „Důvodů může být
hned několik – rodina sice může mít nahlášen trvalý pobyt
v Mostě, ale fyzicky se tu nezdržuje nebo bylo dítě u zápisu v jiné obci a ředitel této školy ještě tuto informaci spádové školce
nesdělil, anebo některé děti pobývají v cizině,“ uvedla tisková

mluvčí mosteckého magistrátu
Alena Sedláčková. Do soukromých škol bylo zapsáno 17 dětí.
Současná kapacita mosteckých
mateřinek činí 1 780 dětí a předpokládaný počet dětí od 1. září
je 1 772. „Podaří se tak přijmout
všechny děti, jejichž zákonní zástupci požádali o přijetí k předškolnímu vzdělávání a splnili podmínky pro přijetí,“ dodala tisková mluvčí. I tak ředitelky
školek požádaly o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí na
třídu, čímž je možné zvýšit kapacitu o 139 míst.
(sol)

Město chystá v Chanově
kontejnerové bydlení
Ê Kontejnery

je navíc
možné stavět na sebe, následně
by tak mohla vzniknout i patrová výstavba. „Nyní jsme zadali zpracování projektové dokumentace na výstavbu kontejnerového bydlení a vytipovali
lokality, kde by měly být. Kontejnerové bydlení bude v první
vlně sloužit jako náhradní bydlení právě za zdemolovaný blok

3. Stát by tu mělo rovněž v příštím roce,“ odhadoval náměstek. „Nájemné jsme sice ještě neřešili, ale bude takové, aby
bylo v místě a čase obvyklé. Celkově nebude komfort pro nájemníky nijak špatný, chceme,
abi měly zájem bydlet v Chanově i nadále,“ dodal Marek Hrvol.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství

Studenti předvedli na autodromu své formule
MOST - Studenti technických
vysokých škol z celé Evropy,
kterých i s doprovodem dorazilo na 850, obsadili minulý týden už počtvrté areál polygonu
mosteckého autodromu. Vytvořili 42 týmů, které se utkaly
v soutěži Formula Student.
Studentské týmy technických
vysokých škol z Čech, Slovenska, Německa, Rakouska, Polska, Ruska, Estonska, Itálie,
Maďarska a řady dalších zemí
se ubytovaly v kempu, který je
vždy k dispozici v areálu polygonu.
Soutěž vyvrcholila 3. a 4. srpna, kdy byly na programu jízdní disciplíny, především oblíbený vytrvalostní závod formulí
endurance v délce 22 kilometrů po handlingové dráze polygonu. Výsledky soutěže Formula Student v jednotlivých
disciplínách i celkové pořadí

Studenti opět nezaháleli a opět se měli čím chlubit
xi. Z toho důvodu týmy nesoutěží pouze na trati, ale také před
odbornými komisemi, které pro-

ka obsahuje test náklonu, brz- jednokolovou kvalifikaci a vydného účinku a hluku výfu- trvalostní závod. „Do Mostu se
kové sestavy. Pro diváky jsou určitě vrátíme i v příštím roce,
pak
atraktiv- zázemí nám plně vyhovuje. Zaní zejména dy- tímco u nás doposud týmy souFormula Student není jen o závodění. Týmy totiž také obhajují a prodávají svůj namické disci- těží s formulemi se spalovacím
jedinečný produkt odborné veřejnosti. Pro návštěvníky je zajímavé, že vše mohou plíny, v nichž motorem či na elektrický pohon,
sledovat zblízka. Mohou se zeptat, osahat si formuli, sednout si do ní, mohou se se týmy před- v zahraničí se v obdobných stustavily v pátek dentských soutěžích začaly obzkrátka dostat doprostřed dění.
a v sobotu, kdy jevovat i autonomní vozy bez řiměření sil vyvr- diče. Chtěli bychom tuto kategotýmů zájemci najdou na webo- věřují jejich vozy z hlediska cholilo. Porotci při nich hod- rii také přidat, snad se to podavých stránkách www.fsczech. technické vyspělosti, ceny i pro- notí zrychlení na 75 metrů, jíz- ří už napřesrok,“ dodal Michal
(nov)
cz. „Zadáním soutěže Formula dejního potenciálu,“ řekl orga- du na trati ve tvaru osmičky, Vašíček. 		
Student je vývoj vozu formulo- nizátor akce a generální ředitel
vého typu pro víkendového ne- společnosti Formula Student
profesionálního závodníka. Sou- Czech Republic MichaVašíček.
Studenti technických univerzit soutěží v konstrukci formulí již
Soutěž zahrnuje statickou
těž je často označována jako inod roku 1981, kdy ve Spojených státech vznikla Formula SAE. Do
ženýrská, což odráží její filoso- disciplínu, kde se boduje konEvropy se soutěž dostala koncem 90. let, kde se jezdí na okrufii: vytvořit studentům prostředí strukce formule, nákladová
zích jako je Hockenheimring nebo britský Silverstone, a to pod
pro jejich rozvoj během studia studie a business plán. Technázvem Formula Student.
a zlepšit jejich přípravu na pra- nická a bezpečnostní přejím-
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apsali jste nám

Mostecké planetárium
aneb zabloudit prostě
nemůžete
Pokud byste chtěli navštívit
mostecké planetárium, nemůžete zabloudit. Nepřehlédnutelná kopule na střeše Reprezentačního domu města Most (REPRE) na náměstí Velké mostecké stávky Vás k němu totiž
zavede zcela jednoznačně.
Několik zajímavostí: Planetárium je veřejné vzdělávací zařízení, jehož zřizovatelem je
město Most; vystavěno bylo jako součást tehdejšího Kulturního domu horníků a energetiků
(stavělo se v letech 1978-1984);
pro veřejnost bylo otevřeno dne
2. června 1984; v činnosti s krátkými přestávkami je téměř nepřetržitě až do současnosti a jako jediné planetárium v Evropě je umístěno v klimatizované

Podobnost čistě náhodná: Kopule planetária a kopule meteorologického radaru v Brdech
kopuli (kouli) o průměru 10 m
s kapacitou 41 osob.
A ač to zní pozoruhodně,
planetárium v současné době
provozuje Městská knihovna
v Mostě. Dá se tak říci, že ředitel knihovny je zároveň i ředitelem hvězdného sálu (a to zní
hezky).
V planetáriu (nepleťte si
s hvězdárnou!) se pro školní návštěvy promítají zajímavé pořady od pondělí do pátku, pořady pro veřejnost se pak

konají zpravidla každou první neděli v měsíci – od 15:00
hod. pro děti, od 16:30 hod.
pro dospělé. Programy pro děti
jsou od srpna do prosince ještě doplněny pohádkou Perseus
a Andromeda. Návštěvníci mají
možnost sledovat animace astronomických úkazů, krátké filmy i velkoplošné projekce. Model hvězdné oblohy v sále je vytvářen zvláštním projektorem,
který svým tvarem trochu připomíná vzpěračskou činku

s kulovitým závažím na konci. Přístroj se jmenuje ZKP2 a je to ještě původní výrobek známé firmy Carl Zeiss Jena. Všechny programy (trvají
cca 50 minut) jsou pak průběžně doplňovány o nové poznatky a zajímavosti z astronomie
a kosmonautiky.
Pokud tedy přicházíte do
knihovny, vězte, že jen o pár
stovek metrů dál jsou její příbuzné (knihovna totiž provozuje kromě planetária i známé
mostecké kino Kosmos).
PhDr. Miroslav BÜNTER
Vedoucí oddělení naučné literatury Městské knihovny Most
Planetárium Most, nám. Velké mostecké stávky 4, 434 01
Most, tel. 773 152 820, e-mail:
planetarium@knihovnamost.
cz;
http://www.planetariummost.cz/

MOSTEČTÍ LVI dostanou od města dotaci
MOST - Město Most hodlá podpořit mostecký hokejový klub
MOSTEČTÍ LVI neinvestiční
dotací ve výši 1,5 milionu Kč.
Bude sloužit k zajištění provozu
klubu.
Klubu se letos podařilo postoupit do II. ligy ČR a hraje zápasy a turnaje po celé republice i v zahraničí. „Svou úspěšnou činností reprezentuje město Most. V klubu působí mladí
hokejisté, kteří přecházejí z mládežnického klubu Sport Most.
Zápasů, které Mostečtí lvi odehráli v této sezóně a ve kterých
doslova deklasovali své soupeře, byla většina. Rozdíl ve skóre
byl mnohokrát několikabrankový a již od prvních kol se začala rýsovat velká senzace,“ uvedl
před časem primátor Mostu Jan
Paparega.

MOSTECKÝM LVŮM se za jejich úspěchy dostane finanční podpory.
Mostecký hokejový klub byl
založen poté, co městu Most došla trpělivost s hokejovým klubem HC Most „dospěláků“, který v roce 2012 prodalo do sou-

kromých rukou a od roku 2014
doposud mu na činnost poslalo tři milióny korun. Kvůli dlouhotrvajícímu komunikačnímu
a finančnímu nesouladu si měs-

to založilo vlastní sportovní oddíl nazvaný Mostecký hokejový
klub s.r.o. Začal, jak se říká, „od
píky“, z úrovně krajského přeboru.
(nov)

zpravodajství

Daniel Volák: „Mladí lidé potřebují kvalitní
bydlení. Pak v Litvínově zůstanou“
LITVÍNOV – Jedničkou na kandidátce ODS v Litvínově je Daniel
Volák. V Litvínově se narodil, vyrůstal tu a vychovával své dva
syny. Město má pod kůží a ačkoliv ho pracovní nabídky odvádí
mimo region, chce dál ve svém rodném městě žít a dělat vše pro
to, aby Litvínov byl příjemným místem pro život všem generacím.
Je už téměř pravidlem, že
se úspěšní lidé stěhují z Litvínova za prací do větších měst.
Vy se sem ale stále vracíte. Co
vás v Litvínově drží?
Mám Litvínov rád, je to můj
domov. Tady jsem se narodil,
vychovával tu své děti. Umím
ocenit výhody malého města, a přestože jsem pracoval
v Praze i v jiných větších městech, nikdy jsem nechtěl Litvínov opustit. Má profese mě sice odvádí mimo město, ale svůj
volný čas věnuji rozvoji Litvínova. V komunální politice
působím už páté volební období a stále chci pracovat na tom,
aby Litvínov zůstal příjemným
místem k životu a mladí se sem
stejně rádi vraceli jako naše generace.
Odliv mladých schopných
lidí je velkým problémem
Litvínova. Odchází za prací.
S tím lze ale jen těžko něco
dělat. Jaký lék na vylidňování
malého města máte vy?
Aby mladí lidé zůstali v Litvínově, musí tu mít hlavně dobré
bydlení. Práce je až na druhém
místě. Za prací se dá dojíždět
a dnes už to není taková překážka jako dřív. Dostupné a kvalit-
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ní bydlení udrží mladé lidi v našem městě i tehdy, pokud budou pracovat například v Praze. Sám tak dlouhodobě funguji
a vím proto, že je to reálné. Pokud Litvínov nabídne mladým
rodinám pozemky na výstavbu
rodinných domů, zůstanou tady. V současné době se rozvíjí průmyslové zóny v regionu,
nakonec tu mladí lidé najdou
i dobrou práci. To je ale hudba vzdálenější budoucnosti. Pozemky na rodinné domy mohou
být hned.
Litvínov už příliš volných
pozemků na výstavbu rodinných domů nemá. Co chcete
mladým rodinám nabídnout?
Nedostatek míst pro výstavbu
rodinných domů je jen zdánlivý.
Je nutné pečlivě znovu vyhodnotit územní plán města. Volné
a pro výstavbu rodinných domů
vhodné pozemky jsou například
v Žižkově ulici u sběrného dvora, který nemá v centru města
na lukrativních pozemcích co
dělat. Další pozemky by se našly
při důkladném zkoumání nezastavěných míst v okolí centra.
A pak je tu velká volná plocha
pod koldomskou sportovní halou, která měla být už z patnácti ekomiliard zasíťovaná. Projekt

Na Fajli nové osvětlení
LITVÍNOV - Radní schválili zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu na nové
veřejné osvětlení parkoviště
Fajle v Litvínově.
Předpoklad zahájení prací je
září letošního roku. Osvětlení
by mělo vyjít na zhruba dva mi-

lióny korun. Jedná se o doplnění
veřejného osvětlení do prostoru
parkoviště Fajle a průchodu mezi náměstím Míru a parkovištěm. Lhůta pro podání nabídek se stanovuje do 17. srpna do
11 hodin. Práce by měly začít
v září 2018.
(pur)

Chodník Na Kopci
LITVÍNOV - Už je jasné, kdo provede stavební úpravy chodníku
v ulici Na Kopci.
Rada města Litvínova rozhodla o uzavření smlouvy o dílo se společností ADS.M Chožov. Společnost ve výběrovém
řízení nabídla cenu 2,4 mil.
Kč. Předpoklad zahájení pra-

cí je září 2018. Jedná se o úpravu chodníkových ploch včetně
schodišť, rozšíření kontejnerových stání a řešení odvodnění.
Stavba města Litvínova probíhá v koordinaci s investiční akcí
společnosti SVS a její zahájení
se plánuje zhruba na měsíc září.
(pur)

Družina s novým vybavení
Daniel Volák
stále existuje a dokonce je tu
i možnost znovu ho oživit a žádat o dotaci. To by myslím Litvínovu velmi pomohlo.
Neobáváte se, že nebude
stačit kapacita místních mateřských škol, lékařských ordinací a dalšího občanského vybavení?
V Praze se čeká na místo
v mateřské škole roky. V Litví-

nově se dostane na všechny, kdo
své dítě do mateřské školy přihlásí. Lékaře si mohou Litvínovští ještě stále vybírat a mají ho v místě bydliště, nemusí za
ním dojíždět k sousedům. Litvínov je příjemným a pohodlným místem k bydlení s přírodou Krušných hor za zády. Kdyby byly parcely na rodinné domy, mladí by tu zůstávali. O to
se chci také zasadit.
(pur)

LITVÍNOV - Rada města Litvínova rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky dodavatele venkovního vybavení pro zahradu
družiny janovské základní školy.
Dodavatel Interyss Litvínov
nabídl cenu ve výši 359 313 Kč
včetně DPH. Rada dále rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na dodání vnitřního
vybavení pro stejnou družinu
a hrazené ze stejného dotační-

ho programu. I v tomto případě nabídl nejlepší cenu Interyss
Litvínov, a to 1, 8 mil. Kč včetně
DPH. Předmětem zadávacího
řízení veřejné zakázky je dodání
nábytku, výukových pomůcek
a softwaru. Předpokladem pro
realizaci veřejných zakázek je
spolufinancování akce z dotačního programu IROP. Realizace
akcí by měla být zahájena v září 2018.
(pur)

Práce v ulici U Zámeckého parku se posouvají
LITVÍNOV – Až v říjnu by měly
být zahájeny práce na rekonstrukci komunikací, chodníků
a veřejného osvětlení v ulici
U Zámeckého parku. Město se
zdrželo při stavebním řízení.
Práce na chodníku a veřejném
osvětlení měly navázat na dokončené investiční akce správců
inženýrských sítí.
Investiční akce se připravovala v koordinaci s investičními akcemi na inženýrských sítích společností SVS a ČEZ již
od roku 2016, přičemž oba investoři dokončili rekonstrukci
vodovodu, kanalizace a výměnu elektrického vedení v úse-

ku dotčených záměrem rekonstrukce komunikací v první
polovině roku 2018. „Vše bylo
naplánováno tak, aby po dokončení obou staveb město zahájilo stavbu svou, a to rekonstrukci
chodníků, komunikací a veřejného osvětlení v celé trase ul. U Zámeckého parku. Vlivem neočekávaných okolností při investiční
přípravě došlo k úpravě harmonogramu. Během inženýrské činnosti jsme narazili především na
problémy s vypořádáním práva umožnit stavbu na pozemcích jiných vlastníků. Znamenalo to přerušení stavebního řízení
a doplnění všech požadovaných

dokumentů. Stavební řízení bylo
zahájeno 25. 6. a 24. 7. proběhlo
místní šetření. Nyní již můžeme
v dokončení investiční přípravy pokračovat,“ informovala vedoucí odboru regionálního rozvoje a investic Eva Rambousková.
Zadávací dokumentaci veřejné zakázky zastupitelé schválí v srpnu. V září by mělo mít
město stavební povolení a začátkem října by měla být akce
zahájena. „Od 2. 10. proběhne
příprava území, geodetické zaměření, vytyčení sítí, samotná
realizace stavebních prací proběhne podle klimatických pod-

mínek po jednotlivých částech
tak, aby nedošlo k přerušení či
nedokončení dílčí etapy vlivem
nevhodných klimatických podmínek během zimního období.
Lhůta realizace je jedním z hodnotících kritérií na výběr dodavatele, předpokládá se však 20
týdnů. V letošním roce je prostor
pro práci zhruba 4-6 týdnů,“
uvedla dále Eva Rambousková. Dokončení stavebních prací se podle současného harmonogramu a v závislosti na klimatických podmínkách předpokládá zhruba v červnu roku
2019.
(pur)

Forenzní značení kol je už v plném proudu
LITVÍNOV – Po krátkém zdržení od 30. července litvínovská městská policie provádí forenzní značení kol, koloběžek, vozíků a dalších
předmětů. Díky označení tak budou moci strážníci vždy přesně určit
původního majitele kradené věci. Forenzní značení je určeno pouze
pro obyvatele Litvínova.
Forenzní identifikační značení je forma unikátní autentické
identifikace podporující preventivní ochranu předmětů, u nichž
je důležité prokázat jejich skutečného majitele. Na forenzní
značení získala Městská policie
Litvínov dotaci. Začít se mělo
s prvním prázdninovým dnem,
vázla ale dodávka značkovacího média. V současné době je
už značkování v plném proudu.
V prvním týdnu dorazilo i několik přespolních. „Značkování vzhledem k dotaci provádíme
pouze pro občany města,“ omluvil se všem ostatním zájemcům
velitel Městské policie Litvínov
Zdeněk Urban. Hned první den
značkování si své okolo nechalo zaregistrovat a označit pět lidí. V případě, že dojde k odcizení označených kol či dalších vozítek, mohou strážníci při nále-

zu kradených předmětů ihned
na místě identifikovat majitele.
Forenzní značení je možné
použít prakticky na všechny věci, u kterých lze bezpečně určit

majitele. Především u jízdních
kol, invalidních vozíků, městského mobiliáře, který je přenositelný, případně u elektrotechniky v majetku města. Po aplikaci na vybranou věc směs do
20-30minut zasychá a mění se
v neprůhlednou a neodstranitelnou vrstvu. Následně po nasvícení některou z UV svítilen
modře září a usnadní pátrání

a identifikaci. Forenzní značení provádí zaměstnanec Městské policie Litvínov v období 30.
7. do 30. 9. na služebně Městské
policie Litvínov ve Vodní ulici každé pondělí od 9 do 17 hodin. V případě zájmu o tuto službu mimo termín je nutné se objednat na tel: 476767841, nebo
e-mailem: mpo@mulitvinov.cz.
(pur)

Pokud chcete ochránit svůj majetek, s označením svého kola u městské policie rozhodně neváhejte.

Hledáme řidičky a řidiče autobusů
Dámy a pánové.
Chcete řídit autobus MHD a mít jistotu zaměstnání?
Chybí vám snad řidičské oprávnění?
Není to žádný problém,
zajistíme jeho získání
ve vlastní autoškole a také po dohodě uhradíme.
Autobusy u nás totiž řídí i ženy. Dokažte si, že na to máte i vy.
Dejte o sobě vědět a ozvěte se nám.
Kontakt:
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Eva Emingerová, tel.: 476 769 065 nebo 606 607 762
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Litvínov usiluje
o bezbariérovou školu
LITVÍNOV – Speciální a praktická škola v Litvínově by měla být
zcela bez bariér. Město připravuje projekt a hodlá požádat
o dotaci. Bezbariérovost speciální školy je pro město zásadní,
navštěvují ji žáci s rozličnými
zdravotními hendikepy.
Město plánuje podat žádost
o dotaci na vybudování bezbariérového přístupu do speciální a praktické školy v Šafaříkově ulici z dotačního programu
Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života. Odbor investic a regionálního rozvoje

Městského úřadu Litvínov zadal v předstihu zpracování projektové dokumentace, aby ihned
po vyhlášení výzvy bylo možné
podat žádost. „Jedná se o úpravu tréninkových pracovišť školy tak, aby vyhovovala handicapovaným žákům, dále o bezbariérový přístup prostřednictvím
výtahu,“ informovala starostka města Kamila Bláhová. Rada
města již v červnu souhlasila se
zařazením uvedeného záměru
do Rámce investic infrastruktury Krajského akčního plánu
vzdělávání s předpokládanými
investičními náklady ve výši 3,5
mil. Kč.
(pur)

Přijmeme do našeho týmu:

kuchaře
číšníka / servírku
pomocnou sílu do kuchyně
uklízečku
Práce v příjemném prostředí
Bližší informace u pana Svobody
Telefon: 724 549 386

zpravodajství

Pilařský park s vodou nebo bez vody?
LITVÍNOV – Pilařský rybník má
odzvoněno. Ve velmi špatném
až havarijním stavu je dno
nádrže, přítok i odtok. Vedení Litvínova musí zvážit, zda
s vodní plochou chce dál počítat při další revitalizaci parku.
Pak ale musí sáhnout hluboko
do kapsy. Rekonstrukce nádrže a přítoků a revitalizace
parku by vyšla na 70 miliónů
korun.
Pilařský rybník je v majetku
města opět od roku 2016. Před
tím byl ale rybník už deset let
vypuštěný. Předchozí majitel
nádrž koupil od firmy Schoeller a plánoval tu vybudovat
rybářský ráj. Nedohodl se ale
s městem na oplocení Pilařského parku a stav nádrže také nebyl takový, aby bez větších nákladů umožnil chování
ryb. Dalších deset let bez vody
se na nádrži podepsalo velkou
měrou. Ve špatném stavu je
odtok, který by se ale dal ještě
řešit bez větších problémů výstavbou nového. Téměř neřešitelný je ale přítok do nádrže.
V havarijním stavu je rovněž
dno. „Odbor investic a regionálního rozvoje letos prověřil
především stav přítoku a odtoku rybníku. Odtok se vzhledem
k technickému stavu nedá použít a jeho obnova je prakticky nemožná, protože jeho trasa vede přes hustě zastavěnou
oblast do požární nádrže v areálu bývalého Benaru u vlakového nádraží. Nový odtok by
mohl ústit do uzavřeného koryta Bílého potoka u křižovatky ul. Ruská a ul. Tyrše a Fügnera. Povodí Ohře, jako správce Bílého potoka, je s tímto záměrem srozuměno. V této trase
se nachází potrubí pro vypouštění plaveckého bazénu, které
by bylo možno částečně, po demolici bazénu, použít, a omezit
tak například výkopové práce.
Odtok rybníku je nutný z bezpečnostních důvodů, například
při větších deštích“, informovala radu města vedoucí odboru Eva Rambousková.

Vedení města nyní musí rozhodnout, zda se přikloní k variantě parku pro účely rekreace a odpočinku s vodní
plochou nebo bez ní.
Mohem horší situace je s pří- kého stavu opraven například Pilařského rybníku, jejíž zadáVybudování ní bude projednáno v orgánech
tokem vody do nádrže. „Při re- vyvložkováním.
konstrukci koryta Bílého poto- nového přítoku by bylo zase slo- města po průzkumu možností
ka v roce 2009 byla bývalému žité z hlediska výškových pomě- řešení v lokalitě.
V případě, že bude chtít
vlastníkovi Pilařského rybníku rů k Bílému potoku. Bezpřítokonabídnuta možnost rekonstruk- vou nádrž by vlivem odpařová- město vodní plochu zachovat,
ce nátoku, ten to však nevyužil. ní či jiných menších úniků bylo pak by se jednalo o vodní ploNátokový objekt je proto v sou- nutno po nějaké době vždy do- chu s přítokem a odtokem. Příčasné době zaslepen a bez de- plňovat vodou,“ pospala situaci tok buď obnovený původní, přístruktivní metody není možné vedoucí odboru. Dno je v sou- padně řešený čerpadlem z Bílézjistit, kde se nachází. Trasa pří- časné době v havarijním stavu, ho potoka. Odtok veden zpět do
tokového potrubí dále vede sou- a to především v důsledku pro- Bílého potoka. Případně o vodkromými stavebními pozemky, růstání kořeny zeleně. „Varian- ní plochu bez přítoku, napána nichž jsou budovány rodinné ty opravy dna jsou buď méně fi- jenou pouze dešťovou vodou
domy. V období duben-květen nančně náročné očištění a lokál- a jen s bezpečnostním přepa2018 proběhly průzkumné práce ní oprava betonového dna a od- dem. Předpokládané investiča kamerové zkoušky přítokové- izolování proti vodě například ní náklady na realizaci projektu
ho potrubí až na úroveň budo- folií, nebo vybudování nového revitalizace celého prostoru parvy Scholy Humanitas a zjistilo dna s menším rizikem propust- ku v této variantě činí zhruba 70
se, že je narušené kořeny. Odtud nosti, větší odolností a v případě mil. Kč při zachování současné
je technický stav neznámý a dá problémů s možností uplatnění velikosti. Revitalizace parku bez
se očekávat, že v parku mezi záruky,“ informovala radní dá- vodní plochy, například zasypání a rozšíření plochy zeleně, koScholou Humanitas a ulicí Tyrše le Eva Rambousková.
V listopadu loňského ro- munikací a mobiliáře by měsa Fügnera bude narušení kořeny obdobné či větší. Při obnově ku litvínovští zastupitelé od- to vyšla na 30 mil. Kč. Rozhodsoučasného přítoku v délce 600 souhlasili Akční plán rozvoje nutí o výběru z variant o zadání
m hrozí riziko kolize se stavba- města Litvínova na rok 2018. projektové dokumentace bude
mi nad potrubím. Přítok by mu- V něm byla schválena realiza- orgánům města předloženo do
sel být vyčištěn od kořenů a ne- ce krajinářsko-architektonické konce letošního roku.
(pur)
čistot, následně podle technic- soutěže k projektu revitalizace

Litvínovská ZUŠka slaví sedmdesátiny
LITVÍNOV – Základní umělecká škola Luitvínov je už dáma úctyhodného věku. Letos slaví sedmdesát let od svého založení. Školu
už dvacet sedm let vede Jaroslav Sochor.
Základní umělecká škola
Litvínov byla založena v roce 1948 a od té doby se stále zvyšuje počet dětí, které ve
škole umělecké obory studují.
„V každém oboru jsou pak užší specializace. V současné době připravujeme samostatnou
výuku sborového zpěvu. Obnovit plánujeme také symfonický orchestr, který v Litvínově existoval od roku 1901 a po
válce a odsunu německého obyvatelstva byli hudebníci tohoto souboru zakladateli dnešní
ZUŠ. Hledáme zájemce o hru
na hoboj a fagot. Pak budeme
vyučovat téměř na všechny hudební nástroje,“ prozradil Jaroslav Sochor. Největší zájem je
tradičně o klavír. „Na klavír se
u nás učí hrát okolo sto padesáti dětí, což je celá jedna třeti-

mladých lidí o klasickou dechovku nás mile překvapil. Naše mládežníky lidovky nadchly
a hrají je i v zahraničí,“ chválí
své děti ředitel školy.
Osmý rok je škola v nových
prostorách. S budovou je sice
ředitel spokojen, už ale začíná být jeho plánům trochu těsná. „Chceme dál expandovat.
V současné době například připravujeme zpřístupnění archivu
Mozart orchestru, zakladatele
naší ZUŠ. Jedná se o čtyři tisíce
svazků not symfonické hudby.
Ten doplníme našimi vlastními
notami i knihami a otevřeme
veřejně přístupnou knihovnu
všech uměleckých oborů. Další změny čekají výtvarný obor.
Připravujeme novinky ve sklářských technikách, foukání skla,“
prozradil Jaroslav Sochor.

Ředitel litvínovské ZUŠky Jaroslav Sochor.
vujeme akademii 3. věku. V do- lé. Nechceme, aby si senioři na
poledních hodinách, kdy je ško- výuku připláceli,“ uvedl ředila prázdná, chceme zahájit výu- tel školy.
Studium v umělecké škole
ku pro žáky starší pětašedesáti
let. Jednalo by se o semestrální je podle jejího ředitele finančvýuku od října ně přijatelné rovněž pro rodiV současné době navštěvuje ZUŠku 1004 dětí, z toho 717 litvínovských do května. Na- ny s dětmi. Nejdražší obor vya ostatní jsou z okolních obcí. Nejvíce dětí dojíždí z Lomu, a to 125, velké za- bídnout chceme jde na 350 Kč na měsíc. Plastoupení má i Meziboří s 87 dětmi. Hodně dětí ale dojíždí i z horských obcí. Z hor všechny obory, ve tí se ovšem na 2x dle školního
je to 26 dětí, z Horního Jiřetína 27 dětí, z Louky 13 a z Mariánských Radčic 11 kterých vyuču- pololetí, je ale možné ve výjidětí. Ve čtyřech uměleckých oborech se o jejich vzdělání stará 41 učitelů. Vybí- jeme děti. Zatím mečných případech přistoupit
rat mohou z hudebního, výtvarného, tanečního a literárně dramatického oboru. máme ale pro- i na měsíční splátky. Na školblém se mzdami né v základní umělecké škole je
učitelů, které ve dokonce možné čerpat sociální
Škola chystá novinku také všech regionech, kde tato aka- dávky v zákonem stanovených
na hudebního oboru. Další tře(pur)
tinu představují dechaři. Zájem pro dospělé studenty. „Připra- demie probíhá, platí zřizovate- případech.

zpravodajství

Pracovní skupina k ropovodu
má za sebou první jednání
LITVÍNOV – Poprvé se sešla pracovní skupina, která chce řešit
změnu koridoru plánovaného
ropovodu Litvínov – Spergau.
Ropovod by měl vést přes území
Litvínova, Klínů a Nové Vsi v Horách. Investor výstavby ropovodu, společnost MERO ČR, se
změně trasy nebrání. Zájmem je
nepoškodit žádnou z dotčených
obcí.
Vznik pracovní skupiny iniciovala společnost MERO ČR.
Dalšími členy jsou zástupci
Litvínova, Klínů a Svazku obcí v regionu Krušných hor, dále
pak zástupci ministerstva průmyslu a obchodu, Ústeckého
kraje a vlastníka a provozovatele české části ropovodu Družba
a ropovodu IKL. Původní návrh
trasy nového ropovodu kopíroval koridor etylénovodu přes zastavěné území Litvínova, Klínů
a Mníšku. Proti tomu se ostře
ohradily nejen dotčené obce, ale
také další instituce, jako je mimo jiné Hospodářská a sociální
rada Mostecka nebo Svazek obcí
v regionu Krušných hor. Ropovod v zastavěné části obcí by totiž významně zvýšil riziko plynoucí z havárie produktovodu,
omezil možnosti rozvoje daného území a poškodil lokalitu jako celek. Pracovní skupina by se
měla pokusit nalézt takovou alternativní trasu, která by co nejméně omezovala dotčené subjekty.
První schůze pracovní skupiny se zúčastnili zástupci MERO
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Kdo zdemoluje most?
LITVÍNOV - Rada města Litvínova schválila zadávací dokumentaci veřejné zakázky Demolice
a výstavba nového mostu přes
Janovský potok.
Předpoklad zahájení prací je
září 2018. Předpokládaná hodnota zakázky činí 2,7 mil. Kč.
Předmětem zakázky je demolice mostku v ulici K. H. Borov-

ského v Janově, který je v havarijním stavu, a výstavba nového
železobetonového mostku přes
Janovský potok. Dále dojde k rekonstrukci stávající komunikace včetně podkladních vrstev
a odvodnění. Součástí úprav je
doplnění nové osvětlovací soustavy veřejného osvětlení.
(pur)

Folkový koncert kapely Kvinta 15. 8. od 16 hodin na nádvoří
zámku Valdštejnů v Litvínově. Vstupné zdarma.

Starostka Kamila Bláhová i Stanislav Bruna hodnotí vznik PS pozitivně. Vzniká tak prostor pro vzájemnou
výměnu názorů na budoucí trasu ropovodu, kterou chtějí dotčené obce ovlivnit ve prospěch svých občanů.
ČR, a. s., vlastníka a provozovatele české části ropovodu Družba a ropovodu IKL a budoucího
investora zmíněné stavby, zástupci Krajského úřadu Ústeckého kraje, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, dotčených
obcí Litvínov, Klíny a Sdružení obcí regionu Krušných hor.
Schválen byl statut a jednací
řád pracovní skupiny, vedoucí pracovní skupiny byla zvolena starostka Litvínova Kamila
Bláhová. Přítomným byl před-

staven alternativní návrh možného řešení prodloužené trasy
ropovodu na území ORP Litvínov. Další jednání pracovní
skupiny je plánované na 7. září 2018. „V rámci diskuze jsme se
shodli na tom, že na příštím jednání, mimo jiné, vyhodnotíme
připomínky společnosti MERO
i dalších subjektů zastoupených
v pracovní skupině k námi navrhované změně koridoru ropovodu z Litvínova přes Horní Jiřetín,
Novou Ves v Horách ke hranicím

v Mníšku, zvážíme rovněž další
možné varianty tras,“ říká k závěru první schůzky PS Kamila
Bláhová. „Zatím není k dispozici
rozhodnutí státu, že bude ropovod v nejbližší době realizován.
Koridor je přesto zahrnut do Zásad územního rozvoje Ústeckého
kraje, protože se jedná o veřejně
prospěšnou stavbu, se kterou je
nutné do budoucna počítat,“ dodává generální ředitel společnosti MERO ČR Stanislav Bruna.
(pur)

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628
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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

Kraj zažehnal katastrofický
scénář s dopravou
ÚSTECKÝ KRAJ - Ústecký kraj
a společnost BusLine a.s. se na
posledním jednání dohodly, že
BusLine bude nadále pokračovat v zajišťování dopravy do
doby, než její linky převezme
krajská organizace – Dopravní
společnost Ústeckého kraje.
Nyní musí proběhnout jednání o převzetí zaměstnanců a zabezpečení vozidel, se kterými
bude krajská společnost jezdit
do doby, než dokončí veřejnou
zakázku na pořízení vlastních
autobusů. Obě strany věří, že
jednání budou probíhat úspěšně ve prospěch zachování plynulého provozu autobusové dopravy v systému dopravy Ústeckého kraje.
Ještě předminulý týden byla situace poměrně dramatická. Společnost kraji oznámila, že požadují navýšení financí nad rámec smlouvy, tedy
i nad rámec své tehdejší nabídky ve výběrovém řízení, v opačném případě hovoří vedení firmy o ukončení dopravy. Vedení
kraje se společností intenzivně
jednalo a požadovalo i nadále
plnění smlouvy v jejím plném
rozsahu. „Společnost nám oznámila, že pokud jí kraj na dopravu peníze nepřidá, hrozí jí insolvence a 26. července její autobusy nevyjedou. Požadavky společnosti Busline nejsou reálné
a Ústecký kraj je nemůže splnit,
aniž by neporušil zákon o veřejných zakázkách. Společnost požaduje navýšení financí nejen
na mzdy řidičů, ale také na provoz i pohonné hmoty. V podstatě
tedy jejich požadavky absolutně
popírají jejich nabídku z výbě-

rového řízení, na základě kterého s nimi byla uzavřena smlouva,“ uvedl předminulý týden
náměstek hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek. Celkem
by se jednalo o více než 100 milionů korun za rok. Společnost
BusLine zajišťuje dopravu na
Děčínsku, Ústecku, v části Litoměřicka, Lounska a okolí Vejprt na Chomutovsku. Ústecký
kraj jednal dál nejen se společností Busline o plnění smlouvy,
a tedy i provozování autobusové
dopravy ve všech těchto oblastech, ale připravil se také na variantu, že by společnost splnila
své výhružky, smlouvu porušila
a nevyjela. Kraj jednal s dalšími
dopravci o možnostech, jak zajistit, aby v tomto případě cestu-

jící výpadek Busline pocítili co
nejméně.
Ústecký kraj již společnosti Busline v roce 2017 přidal
na mzdy řidičů 5,7 milionů korun na každou oblast a uzavřel
s ní dodatek, ve kterém se dopravce zavázal jezdit do konce
června roku 2019. Právě v reakci na tyto dodatky Ústecký kraj
založil vlastní dopravní společnost, která by v budoucnu převzala oblasti, u kterých dopravci již nebudou schopni plnit své
smluvní závazky. „Samozřejmě jsme připraveni zaměstnat
všechny řidiče, kteří budou mít
zájem pro dopravní společnost
pracovat,“ uvedl náměstek Jaroslav Komínek.
(nov)

Ústecký kraj má další
národní kulturní památku
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

ÚSTECKÝ KRAJ - Vláda schválila
celkem 19 nových nemovitých
národních kulturních památek.
Je mezi nimi také poutní areál
v Bohosudově. Bazilika Panny
Marie Bolestné v Bohosudově je
tak od července patnáctou národní kulturní památkou v Ústeckém kraji.
Patnáctou národní kulturní
památkou se stal poutní areál

Poutní areál a bazilika
s kostelem Panny Marie Bolestné v Bohosudově. Stojí na místě takzvaného mariánského zázraku, který se
udál v 15. století. Toto významné poutní místo severních Čech
má již předbělohorskou
poutní tradici,
barokní úpravy započaly
v 70. letech 17.
století. Dnešní
podobu areál
získal při pře- Pravý ambit

stavbě v 1. polovině 18. století,
vedené Oktaviánem Broggiem.
Okolo se nachází oválný ambit s kaplemi. Pohledově dominantní poloha na úpatí Krušných hor je sice narušena novodobou zástavbou, význam areálu je přesto zachován.
Kulturní památky, které tvoří nejvýznamnější a nejhodnotnější součást kulturního bohatství národa, prohlašuje vláda ČR
nařízením za národní
kulturní
památky (NKP)
a stanoví podmínky jejich ochrany.
Téma letošního
seznamu národních kulturních
památek zahrnovalo významná
poutní místa, která představují architektonické dominanty různých
typů staveb v krajině včetně dochovaného duchovního významu.
(sol)

sport

Černým andělům začala společná příprava
si vstup do hry. V podstatě jedeme do Německa hlavně zjistit,
kde se každá z hráček herně nachází, cílem víkendového dvojzápasu proto bude především dobře
si zahrát. Budeme se snažit vytěžit celý kádr tak, aby každá hráčka dostala co nejvíce prostoru na
palubovce,“ doplnil trenér.
Zápasové zátěže si Černí andělé užijí dostatek, o tomto víkendu, tedy od pátku 10. do neděle 12. srpna, bude v mostecké
sportovní hale probíhat tradiční
turnaj Českého porcelánu Dubí,
kterého se zúčastní kromě domácích hráček také HC Thüringer, ruská Zvezda Zvenigorod
a běloruské mistryně BNTU BelAZ Minsk.
(jak)

V Mostě se připravují
akrobaté USA
Letiště Aeroklubu Most se
teď na několik dní stalo domovinou pro americké letecké akrobaty, kteří zde trénují na závody v Česku. Celkem
na mostecké nebi tento tým
stráví deset dní.

Mostecký FK začíná
na hřišti v Libiši

„Jsme zpátky a v plné síle!“

V Mostě se bude hrát
hokejový Summer Cup
Most – Mostecké hokejová aréna bude ve dnech 17. – 19. srpna hostit tradiční mezinárodní
podnik Summer Cup, pořádaný
Avangard Hockeyem. Tentokrát
se však bude jednat o dva turnaje v jednom termínu. V tom
první změří síly týmy ročníků
2005/2006, v druhém pak týmy
ročníků 2007/2008.
V prvním turnaji ročníků
2005/2006 se představí pět muž-

stev, a to české výběry North
Stars a South Stars, Slovan Bratislava ze Slovenska, Orge Juniors z Lotyšska a pro nás exotický SRG ze Spojených arabských
emirátů. V druhém turnaji ročníků 2007/2008 budou hrát čtyři týmy, a to opět výběry North
Stars a South Stars, dále pak český Hockey Fleming Stars a německý HG 93 Nürnberg.
(jak)

Souš i když hrála dobře, z poháru
vypadla. MFK pokračuje

Night Run 2018 - staň se noční šelmou
MOST – Oblíbený noční běh Night Run se po roce vrací do Mostu. Start
všech běžeckých závodů Night Run probíhá opět na 1. náměstí. Trasy v délce 5 a 10 km pokračují přes park Šibeník a zpět na náměstí.
Součástí akce je dětský závod okolo náměstí i nezávodní rodinný běh.
Program akce začíná již v 16 hodin, hlavní závody odstartují ve 20.30
a v 21.30 hodin. Záštitu nad závodem převzalo město Most.
Večerní běžecký závod NN
NIGHT RUN Most připravil
královskou trasu na 10 km NN
NIGHT RUN a poloviční 5km
trasu AVON Běh na pomoc boje
proti rakovině prsu. Děti se mohou zúčastnit dětského závodu
INNOGY KIDS CUP a celé rodiny si mohou zaběhnout nebo
projít krátkou trať v rámci SBER-

BANK FAMILY RUNu. Jednotlivé závody dají účastníkům zažít nejen radost ze sportovního
výkonu, ale také atmosféru nočních měst.
Online registrace probíhala do
úterý 7. srpna do 12 hodin, ale registraci lze provést i v den konání závodu na 1. náměstí v Mostě. Registrace a výdej startovních

Verva rozjela sérii
přípravných zápasů
Extraligový celek HC Verva Litvínov vstoupil do série přípravných zápasů před
začátkem mistrovské sezony. V úterý a ve čtvrtek
hrál s Kladnem. Příští týden
v úterý přivítá na svém ledě
Energii Karlovy Vary.

Most – Tým házenkářek DHK Baník , populární Černí andělé, se po
měsíci individuální přípravy opět sešel na domácí palubovce a zahájil společnou herní přípravu.
„Jsme opět všichni zpátky
v plné síle, naštěstí všichni zdraví. Letos jsme zkoušeli poprvé novým způsobem individuální přípravu, kdy hráčky trénují samostatně, a je třeba říct, že se nám
tento model osvědčil. Od pondělka už jsme se naplno pustili do
herní přípravy, která je i nadále
doplňováná různými dynamickými cvičeními. Snažíme se, aby
tréninky byly kombinované, ale
hlavní důraz už je nyní kladen
na hru,“ vysvětlil trenér mosteckých házenkářek Peter Dávid.
Už na konci prvního srpnového týdne se tým chystal do Německa, kde ho čekal víkendový
dvojzápas s bundesligovým mistrem HC Thüringer. „Thüringer je pro nás každoročně jaký-
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balíčků bude probíhat od 16 do
20 hodin. Série NN Night Run
se v loňském roce stala počtem
účastníků třetím nejoblíbenějším
seriálem v Česku. Více na www.
night-run.cz.
Pátý ročník NN Night Run
2018 přináší běžecké závody pro
sportovce i širokou veřejnost ve
vybraných osmi městech České republiky. Noční běh úspěšně proběhl již v Ostravě, Hradci
Králové, Liberci, Brně a chystá se
ještě do Prahy, Českých Budějovic a Olomouce. Všechny závody startují vždy ve večerních hodinách.
(nov)

Most, Braňany – Oba naši
divizní zástupci se představili
v předkole domácího fotbalového poháru a oba hráli na domácím hřišti. Zatímco Mostecký
FK přešel přes Dobříš do dalšího
kola, Baník Souš, i když byl lepším na hřišti a dotahoval náskok
soupeře, nakone po těsné porážce vypadl.
První nastoupil do utkání MOL Cupu, jak se český pohár nazývá, Mostecký FK. Ten
v sobotu odpoledne změřil síly
s MFK Dobříš. V Poločase byl
stav nerozhodný 1:1. Nakonec
ale Most dokázal utkání dotáhnout do vítězného konce.
Mostecký FK – MFK Dobříš 4:2 (1:1). Branky : 16. Dominik Valenta, 57. Stožický, 59. D.
Schettl, 75. Lácha – 42. Maryška, 68. Masopust. Sestava MFK:
Cafourek – Tancoš, Rubeš, Šoupa, Vaněk (46. Stožický), Černý,
Milan Macháček, Záruba, Schet-

tl (86. Jungmann), Dominik Valenta (68. Luboš Šedivý), Ryška (54. Lácha), Jakub Šedivý (73.
Zdeněk Macháček). Trenér: Josef
Tancoš.
Pět gólů viděli diváci při nedělním pohárovém utkání předkola MOL Cupu v Braňanech,
kde nastoupil Baník Souš proti hostující Viktorii Mariánské
Lázně. Nakonec se v zajímavém duelu z těsné výhry radovali hosté.
Baník Souš – Viktoria Mariánské Lázně 2:3 (1:2). Branky: 20. P. Hlaváček, 91. Wagner
– 4. Vlastní (Prokop), 44. Sadílek, 62. Drahorád. Rozhodčí: Šimeček, ŽK 2:1, 100 diváků. Sestava Baníku Souš: Beneš – Popelka (4. Zápotocký, 83. Kovář), Prokop, P. Bohata, Pátek
– Christof, Ducháček, M. Hlaváček (74. Wagner), Vávra – P.
Hlaváček, Malec. Trenér: Petr
Johana.
(jak)

Nováček fotbalové divizní skupiny B, celek Mostecký
FK, se v úvodním kole nového ročníku představí na hřišti soupeře. V sobotu 11. srpna zajíždí na hřiště do Libiše,
kde nastoupí proti domácím
od 10.15 hodin.

Baník Souš má
namířeno do
Hostouně
Náš tradiční zástupce ve
fotbalové divizní skupině B,
mužstvo Baníku Souš, se také představí v prvním podzimním kole venku. Zajíždí
totiž k utkání do Hostouně,
kde se představí v neděli 12.
srpna od 17.00 hodin.

Litvínov v nové
sezoně v novém
Nová sezona se nezadržitelně blíží. Ani marketingový tým HC Verva nezahálí
a připravuje vše důležité pro
novou sezonu. „Pro fanoušky jsou bezesporu důležitým
prvkem dresy a věříme, že
ty nové se letos budou všem
opravdu líbit,“ píše se na webu klubu.

Petružálek byl mezi
mladými v Lesné
Hokejový útočník litvínovského HC Verva Jakub
Petružálek navštívil v krušnohorském středisku Lesná mladé litvínovské hokejisty, kteří zde byli na letním
soustředění. Přivezl jim ukázat mediale, dresy, Masarykův pohár i památku na Gagarinův pohár. S hráči poté
několik desítek minut debatoval, i si s nimi zastřílel na
branku.

Mladí fotbalisté
absolvovali kemp

Noční závod s čelovkou nabírá na popularitě

Příměstský kemp, který pořádal OFS Most, absolvovaly čtyři desítky fotbalových nadějí včetně děvčat. Děti se nejen připravovaly po fotbalové stránce, ale
vzhledem k panujícím vedrům měly i bohatý doprovodný program včetně návštěvy aquadromu.
(jak)
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Malířské sympozium
na Benediktu

MOST – K létu na Benediktu patří již pěknou řádku let malování s umělci. Letos bylo setkání s malíři jubilejní, konal se
zde totiž již desátý ročník malířského sympozia, nazvaný též
Barevný Benedikt. Partnerem akce je tradičně také Vršanská
uhelná.
Na přelomu července a srpna se zde sešlo přes desítku výtvarníků. Mezi nimi nechyběly jak stálice této nejen mezi umělci, ale i veřejností oblíbené akce, tak i nové tváře. Na
sympoziu se lidé mohli seznámit například s tvorbou Anny
Sypěnové, Elišky Kozlíkové, Františka Bodláka, Terezy Pálové, Romana Křeliny, Magdaleny Nagyové, Kateřiny Pěkné, Sylvy Prchlíkové, Josefa Zedníka, Milana Reháka, ale také
Martina Ptáčka či Doris Tesárkové Oplové. Návštěvníci sledovali v průběhu týdne, jak jednotlivá díla vznikají pod rukama umělců a ptali se na vše, co je zajímalo. To je také hlavní myšlenkou malířských sympozií, kdy jde nejen o setkání
umělců mezi sebou, ale i o přímý kontakt s veřejností napříč
generacemi, atmosféru i vzájemný dialog. Během letošního
Barevného Benediktu vzniklo několik desítek zajímavých
uměleckých děl, která v celé kráse přestavili výtvarníci při
závěrečné slavnostní vernisáži, kde byla možnost vystavené
obrazy v aukci zakoupit.
Tradičním partnerem je společnost Vršanská uhelná, která si
slavnostní vernisáž rovněž nenechala ujít. „Vršanská uhelná dlouhodobě preferuje podporu takových projektů, které zvyšují kvalitu a kulturu života na Mostecku.
Partnerem malířského sympozia Barevný Benedikt jsme už řadu let a máme radost, že si tato unikátní akce během desetiletí své existence dokázala nastavit
a udržet vysokou úroveň a také
skvělou odezvu od obyvatel regionu,“ uvedla mluvčí těžařské
společnosti Gabriela Sáričková
Benešová.
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Co umělci prozradili o své tvorbě na malířském
sympoziu a jak se jim na Benediktu pracovalo…?
Josef Zedník: „Jsem tu každoročně, vždycky se zatím
podařilo, že jsem mohl přijet.
Letos jsem tu udělal devět
obrázků. Mám tu svůj kastlík nápadů, které pak postupně vytahuju, zpracovávám, tu
a tam něco někam přidám…
ale předem mám už jasno je dobré být připravený. Na
sympoziu se mi tvoří velmi
příjemně, je o nás dobře postaráno…. Panuje tu spokojenost a pohoda, tvorbu si tu
užíváme a jsme rádi, že mezi
nás přijdou i diváci. I přes vedra, která panují, jich sem přišlo opravdu hojně…“

Eliška Kozlíková: „Jsem tu potřetí a tvoří se
mi tu velmi dobře…až tedy na to horko. Ráda tvořím venku. Namalovala jsem šest obrazů a maluju je postupně. Vždycky začnu jeden,
pak ho nechám vychladnout, něco mě napadne, tak se k němu vrátím…Letos jsem nic připraveného neměla a vzala jsem to pocitově,
rozhodla jsem se kreslit zvířátka.“

Sylva Prchlíková: „Mně
se tu pracuje výborně, protože tvořím mezi
svými kolegy, můžeme se spolu bavit a po
zorovat, učit se jeden
od druhého… Je to mo
c pří
Už doma jsem si předm jemná záležitost.
alo
zů, abych to všechno stih vala devět obrala. Dělám především
moderní umění, které mo
žná lidé moc neznají, ale já už se věnuji tom
uto stylu deset let a je
to pro mne osvěžení a pří
jemná změna oproti
naivním obrázkům.“

Martin Ptáček: „Já zde vytvářím momentální nápady. Někdo přijde a inspiruje mě nějakou myšlenkou.
Mám celkem sedm obrazů. Jeden z nich například zobrazuje nekonečnou, vleklou myšlenku, něco, co někde
vzniká a nezaniká, vždycky se to někde objeví…Upnul
jsem se na olej, a tak trvá dlouho, než uschne. Na sympoziu tady v Mostě jsem potřetí a je to tu pro mě obrovsky inspirující, tady člověk vytáhne ze sebe i to, co
třeba ani nečekal. Kolegové jsou skvělí, jsou to všechno umělci naladění na stejnou notu, a proto sem také rád jezdím.“
Roman Křelina: „Na Benediktu jsem zatím byl pokaždé. Dělám abstraktní kompozici. Maluju nejraději venku
a tvořím větší plátna. Celkem se chystám udělat tři obrazy, zobrazuji především přírodní motivy, jeden z mých
obrazů se jmenuje Benediktýnská zahrada. Tvořím ji mezi zdejšími chatkami a stromy, kde beru inspiraci. Tvoří se
mi tu velmi hezky a příjemně a jezdím sem opravdu rád.“

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, OMV, 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

