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Autodrom zahájil sezónu 2019 – bude mimořádná
MOST – Mostecký autodrom oficiálně zahájil letošní sezónu. A bude prý
opět mimořádná. Tiskové konference se při této příležitosti zúčastnily
i tři motoristické hvězdy – německá závodnice Ellen Lohr, pilot NASCAR
Martin Doubek a čerstvý vítěz Zlatého volantu v kategorii Závody na
okruzích Adam Lacko.
Sportovní kalendář na letošní
rok se podle výkonného ředitele Autodromu Most podařilo naplnit prémiovými závody, ve kterých dominuje ADAC GT Masters, americká NASCAR a již tradiční Czech Truck Prix. „Letos
budeme prezentovat, co zde třináct
let nebylo. Úplnou novinkou je projekt historických formulí NASCAR.
Diváci uvidí v akci skutečně světovou extratřídu v čele s bývalým mistrem světa F1 Jacquesem Villeneuvem. Sportovci pak určitě ocení
nový asfalt, který po letošní rekonstrukci okruhu leží už na 75 % trati,“ láká na autodrom jeho výkonný ředitel Ivo Diviš.
Sérii tří výjimečných závodních
víkendů odstartuje 17. - 19. května
už podruhé ADAC GT Masters.
Celková hodnota aut této série se
odhaduje hodně přes 250 milionů
korun. Druhým svátkem motorsportu bude 28. - 30. června OMV
MaxxMotion NASCAR show, kdy
se v české premiéře představí NASCAR Whelen Euroseries. Hvězdami víkendu budou mistr světa
F1 z roku 1997 Kanaďan Jacques

Villeneuve a nejzkušenější závodnice ve startovním poli Ellen
Lohr. „O pikantní souboje určitě nebude nouze,“ slibuje obchodní a marketingová ředitelka AUTODROM MOST Jana Svobodová. České „želízko v ohni“ bude pilot Martin Doubek startující
za Hendriks Motorsport s vozem
Ford Mustang. „Konečně na těchto
závodech budou vlát české vlajky,“
raduje se Martin Doubek.
Konec prázdnin 30. srpna –
1. září bude autodrom tradičně patřit evropskému šampionátu tahačů. Loňský ročník se nesl
především v duchu souboje Adama Lacka s pozdějším šampionem celé série Němcem Jochenem Hahnem. „Loňského stříbra
si velmi vážím, protože na začátku sezóny nebylo jasné, jestli vůbec pojedu. Pořád mě ale baví vyhrávat a rád bych si letos vzal titul
zpátky. Fanoušci se mohou spolehnout, že se budu rvát, “ říká Adam
Lacko. Kalendář všech letošních
závodů a akcí najdou návštěvníci
autodromu na www.autodrom-most.cz.
(nov)

Zleva: Německá závodnice Ellen Lohr, pilot Martin Doubek, výkonný ředitel Autodromu Most a Adam Lacko při tiskové konferenci.

 Příběh Fridy Kahlo
MOST – Městské divadlo
Most zve v pondělí 8. 4. od
19 hodin na strhující příběh
slavné mexické malířky a
aktivistky Fridy Kahlo „Kabaret života“. Hrají: Světlana
Nálepková, Martin Sochor,
Petr Pěknic. Živě doprovází

1. náměstí v Mostě

15.-20. dubna 2019
14.50 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30 – 16.00
16.00 – 16.30
16.30 – 17.00

15. 4. / pondělí

The F. A. C. T - taneční skupina
Perlička - sbor 11. ZŠ
Taneční studio Kamily Hlaváčikové
Permoníček Most a Čmeláček Žatec - dětské sbory
Ta naše písnička česká - flašinet se zpěvačkou

17. 4. / středa

10.00 – 16.00 Velikonoční zvířecí dvoreček (poník, oslík, kozička...)
15.00 – 15.30 Korálek - sbor 11. ZŠ
16.00 – 17.00 Kapela Blues Gin - velikonoční lidové písně
s mluveným slovem

19. 4. / pátek

15.00 – 15.50 O kouzelné vodě - Divadlo Dokola
16.30 – 17.30 Plzeňský Mls - S pomlázkou na ty naše hospodyně

14.50 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 16.30
17.00 – 18.00

16. 4. / úterý

The F. A. C. T - taneční skupina
hudební pásmo ZUŠ F. L. Gassmanna
Taneční studio Kamily Hlaváčikové
DNA brothers & Annie Pity

Jiřího Toufara. Vstupné 360
a 390 Kč.

 Velikán Rubens
MOST – Do Městské
knihovny Most se můžete
vypravit na přednášku Petr

18. 4. / čtvrtek

15.00 – 15.50 Jak se Jíra mlynářem stal - Divadlo Dokola
16.00 – 17.00 SVČ - pásmo vystoupení zájmových útvarů
17.00 – 17.30 Clavis Cordium - ženský pěvecký sbor Most

20. 4. / sobota

Pavel Rubens a jeho dílna.
O velikánu světového malířství přednáší Jitka Šrej-

12.00 – 15.00 Flašinetář - potkáte ho mezi stánky
15.00 – 16.00 Cimbálová muzika Dušana Kotlára
16.00 – 16.30 břichomluvec p. Zdeněk Polach a Matýsek

Stánkový prodej denně od 10:00 do 18:00 hodin.

Blue Angel Memory Band

berová.

Změna programu vyhrazena

 František Nedvěd
LITVÍNOV – V Attic klubu

Litvínov

vystoupí

5. dubna od 19 hodin František Nedvěd a skupina Tie
Break. Vstupné 250/300 Kč.

Sportovní hala vystavuje

Kreslený humor

MOST - V mostecké sportovní hale byla zahájena výstava kresleného humoru. Až do konce září se zde můžete bavit vtipy na
aktuální témata, mezilidské vztahy a nechybí ani černý humor.
Výstava je přístupná v době v době sportovních utkáních konaných v prostorách sportovní haly.
Všichni autoři - Václav Veverka, Karel Urban a Jiří Pirkl, žijí
v našem kraji. Václav Veverka má kořeny přímo v Mostě, a proto se v jeho pracích objevují i témata z našeho města. Vedle karikatury hlavních protagonistů z televizního seriálu Most! a populární hlášky Dycky Most! je to třeba slogan: „Sportujeme pod
Hněvínem a pak zapijem to vínem!“
Vernisáže se zúčastnil šéfredaktor humoristického časopisu
Tapír, Mirek Vostrý, který věnoval vystavujícím kreslířům pastelky. Podle ředitele sportovní haly Petra Formánka přišel s nápadem uspořádat výstavu kresleného humoru ve zdejších prostorách Václav Veverka. Není to poprvé, kdy prosklená část před
samotným vstupem do hlavního sportoviště slouží k výstavním
účelům. „Všimli jsme si, že o přestávkách mezi zápasy si lidé vše se
zájmem prohlížejí,“
sdělil Petr Formánek a dodal, že fanoušci na pořádná
mistrovství do haly
přijíždějí z celé republiky, a tak bude
mít výstava kresleného humoru veliký dosah. U desítek
vtipů, které připravilo trio skvělých
kreslířů a humoristů, se můžete bavit před zahájením všech utkání,
o přestávkách, po
utkání či jakékoliv chvilce strávené
v mostecké sportovní hale.
(nov)
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abídka brigády

Městská správa sociálních služeb
v Mostě nabízí v letních měsících
studentům střední zdravotnické školy
brigádu v přímé péči. V případě zájmu
nás kontaktujte na níže uvedených
kontaktech.
KONTAKT – PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ
zemkova@msss-most.cz
pavlicova@msss-most.cz

Orchestr a „známí hosté“

MOST – Agentura
MMMM uvede koncertní
večer „Známí hosté Festivalového orchestru Petra Macka. Účinkuje Bára
Basiková, Felix Slováček
junior – klarinet a soprán saxofon, Petr Kubík –
klarinet a alt saxofon. Doprovází a spoluúčinkuje
Festivalový orchestr Petra
Macka. Městské divadlo
Most 9. 4. od 19 hodin,
vstupné 300 Kč.
(nov)

Hostem večera je i Felix Slováček junior.

Část Mostu bez proudu
MOST - Ulice V Rokli, Maršála Žukova, Chmelná a Vinohradská budou 15. dubna od 8 do 13 hodin bez proudu.
O plánovaném přerušení dodávky elektřiny v nezbytně nutném
rozsahu informovala společnost ČEZ Distribuce. Důvodem jsou
práce spojené se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě. Pro případné další informace lze kontaktovat bezplatnou linku ČEZ Distribuce: 800 850 860.
(nov)

Cena Nový Einstein
pro učitele robotiky
MOST - Cenu „Nový Einstein“, kterou uděluje těžební společnost Vršanská uhelná, získal učitel Soukromé střední školy pro marketing
a ekonomiku podnikání v Mostě Josef Haba.
Cenu Vršanská uhelná uděluje v rámci svého grantového programu Chytré hlavy pro Sever osobnostem se zvláštními zásluhami
o rozvoj technického vzdělávání na Mostecku. Josefa Habu na udělení ceny nominovali pedagogičtí spolupracovníci, studenti školy
i zástupce renomované počítačové společnosti. Zapálený učitel informatiky a dlouholetý vedoucí kroužku robotiky pro středoškoláky
i žáky základních škol začleňuje do výuky na střední škole moderní
technologie. Se svými žáky rozvíjí dovednosti pro 21. století pomocí robotů, do výuky oboru IT zařadil předmět robotika. Pravidelně
se týmy pod jeho vedením účastní různých soutěží a sklízejí úspěchy. Tím největším je nominace za Českou republiku na mistrovství
světa v robotickém klání ve Spojených státech.
(nov)

komunální politika

Rekonstrukce střechy v muzeu
je ve skluzu, výstavy ale neohrozí
MOST – Rekonstrukce střechy
na mosteckém muzeu, kvůli
které je částečně omezen provoz, má zpoždění. Důvodem je
nedávné nepříznivé počasí. Výstavy přesto pokračují podle
plánu, a návštěvníci se dokonce
mohou těšit na zajímavý bonus.
Podle původního plánu měla být rekonstrukce dokončena
v červenci. Oprava střechy byla naplánována na sedmdesát
týdnů. „Kromě toho, že v předchozích týdnech došlo k poškození části nové střechy vichřicí, se
stavba vlivem dalších nezaviněných vnějších okolností nepatrně pozdržela. Nelze tedy vyloučit
posun termínu dokončení prací,“
uvedl ředitel Oblastního muzea
a galerie Most Michal Soukup.
Kvůli opravám muselo muzeum řadu akcí a provoz omezit. Přesto má ale před sebou
plán zajímavých výstavních akcí, na které se mohou návštěvníci těšit. „ Důležité akce v květnu a červnu - Superpotravina
a Flerjarmark - nebudou ohroženy a proběhnou s minimálními omezeními. Vedle toho projdou přestavbou tři stálé expozice. Příroda, Ulrika a Krušné
Hory, které budou zpřístupněny
v závěru roku. Je to velká porce,
ale věřím, že to zvládneme,“ věří
ředitel muzea.
Expozice věnovaná Ulrice von Levetzow se kompletně přebuduje. „Dalo by se říci,
že vznikne zcela nová instalace.
Sluší se však vzdát hold i té předchozí – vydržela v muzeu dvacet let a přivítala tisíce návštěv-

Rekonstrukce střechy na mosteckém muzeu se pravděpodobně o něco zpozdí.
níků. Slavnostní otevření obnovené expozice je plánováno na
14. 11. Naší snahou bude termín
dodržet,“ přeje si Michal Soukup.

Děsivé téma v muzeu
V hlavní budově muzea stále probíhá rekonstrukce. To je
důvod, proč bylo nutné omezit
řadu aktivit. Zrušen letos bude
například tradiční Mezinárodní den archeologie a Mikulášský Flerjarmark. „Na podzim
ale zpřístupníme velkou výstavu věnovanou malíři a básníko-

vi Josefu Honysovi (1919-1969),
v rámci níž bychom chtěli doprovodné programy rozvinout
do maximální možné míry. Inspirací nám budou například
programy, které nabízí galerie
v Roudnici nad Labem,“ prozradil ředitel. Mezi další plánované akce bude patřit Vědecká
fotografie a ilustrace v entomologii“ a exotická výstava „Bílý
kanibal – africká odyssea Johna C. Broma“ Jednu lahůdku
oproti původním plánům přeci
jen muzeum přidá. Nazývá se
„Mýtus atom“ a věnuje se těžbě
uranu v Sasku a Čechách za ča-

sů „studené války“. „Do Mostu
bude zapůjčena z muzea ve Freibergu v průběhu roku, termíny ještě zpřesňujeme. Jde o čerstvý projekt německých kolegů,
na kterém se maličko podílíme
i my. Část textů už jsem viděl
a musím říci, že je to nesmírně
děsivé téma, protože za tím stojí množství zmařených životů.
Ale jsem rád, že se připomíná
– varuje nás před sebou samými. Snad toto téma už navěky
zůstane jen v učebnicích dějepisu jako odstrašující příklad,“ láká na podívanou ředitel muzea
Soukup. Vlasta ŠOLTYSOVÁ

jící zeleně či výstavba nových
parkovišť. To už ale někteří občané kritizují.
„Rád bych zdůraznil, že se
jedná pouze o studii, která nabízí alternativy budování nových parkovišť. V této fázi se
rozhodně nejedná o projekt,
který by byl připraven k realizaci,“ vysvětluje náměstek a dodává, že město bude při hledání řešení zohledňovat i názory
místních občanů. Město nevylučuje veřejná projednání.
„Bude se muset částečně stavět na zeleni, protože to v této
lokalitě to jinak nejde. Studie

neřešila některé inženýrské sítě,
a je proto nepravděpodobné, že
by na některých navrhovaných
místech v zeleni nová parkovací místa vznikla,“ podotkl náměstek. Jako první by se měla
řešit situace a parkování v ulici V. Talicha. Na tuto část je zadána projektová dokumentace.
„V této oblasti jsou roštová stání, parkuje se v tristních podmínkách. Máme zájem, aby se
tu prostředí zlepšilo a parkovací místa se legalizovala. I proto jsme si tuto část vybrali jako
první,“ uvedl dále náměstek.
(sol)

V pětistovkách se bude řešit nové parkování

MOST – Město hledá řešení, jak upravit dopravu v dalším z mosteckých sídlišť. Jedná se o sídliště Pod Šibeníkem, které je vymezeno
komunikacemi Pod Lajsníkem, Josefa Suka, Moskevská a Rudolická.
V pětistovkách je situace
velmi komplikovaná, mají tu
problém projíždět složky IZS,
ale také vozidla vyvážející odpad. Lokalita je velmi rozsáhlá. Až bude zpracován projekt,
rozdělí město tuto oblast na
jednotlivé etapy.
„Naší snahou je snížit množství svislého dopravního značení, zklidnit dopravu, usměrnit
provoz a legalizovat maximálně možný prostor pro odstavo-

vání aut na stávajících komunikacích,“ informuje náměstek
primátora Marek Hrvol. Město nechalo zpracovat studii.
Z ní ale vyplynulo, že vzhledem k uspořádání sídliště Pod
Šibeníkem není možné řešit
tuto oblast pouhou změnou
vodorovného a svislého dopravního značení. Proto jsou
zde navrženy rozsáhlejší úpravy, včetně případného rozšíření parkovacích ploch do stáva-

Primátor: Komfort kontejnerového bydlení nás překvapil

Oceněný Josef Haba je zapálený učitel informatiky.

MOST/VSETÍN - Pracovní skupina mosteckých zastupitelů
a zástupců všech zastupitelských klubů se vypravila na
exkurzi modulového bydlení
ve Vsetíně. Vedle návštěvy vsetínské radnice zavítali také do
lokality Poschlá, kde takzvané
čunkodomky fungují už dvanáct let.
„Byl jsem překvapen dispozicí v tomto typu bydlení, které nabízí důstojné podmínky pro jeho
obyvatele,“ shrnul dojmy mostecký primátor Jan Paparega.
„Získali jsme informace o provozu, údržbě a nákladech na výstavbu modulového bydlení a lokalitu Poschlá jsme i navštívili,“
dodal primátor.
Vsetínský systém fungování lokality Poschlá je založen na
krátkodobém prodlužování nájemních smluv na tři měsíce až
půl roku. Prodloužení nájmu je
vázáno na neexistenci dluhů na
nájmu a přidružených službách.
„Protože se tento systém jeví jako efektivní - v Poschlé totiž té-

měř neexistují dluhy, budeme se
zabývat jeho zavedením i v Chanově,“ říká primátor. „Z pohledu
správy a údržby domů lze konstatovat, že i po 12 letech je udržován původní standard bydlení.
Trochu nás překvapily vyšší náklady na údržbu bytů než v Chanově, které jsou ale bez problémů
pokryty vyšším nájemným. To
je zhruba dvojnásobné proti nájemnému v Mostě, a přesto tam
nevznikají dluhy,“ říká František
Svoboda, vedoucí odboru městského majetku mosteckého magistrátu. Úklid domů a veřejného prostranství si v Poschlé zajišťují komplexně sami nájemníci a je jednou z podmínek prodloužení nájemní smlouvy. „Byli jsme překvapeni komfortem
a čistotou takzvaného kontejnerového bydlení. Mluvili i jsme
i s několika obyvateli a ti si život v Poschlé chválili. Mají rozhodně lepší podmínky pro život,
než které nabízejí bytové jednotky v panelácích v Chanově. Eliminací společných částí domů je

snazší udržet pořádek a čistotu.
Zkušenosti, které jsme nasbírali
ve Vsetíně, využijeme při rozho-

dování o další budoucnosti mosteckého sídliště Chanov,“ dodal
primátor.
(nov)

V Poschlé fungují dva „čunkodomy“ se 36 bytovými jednotkami. Žije
zde zhruba dvě stě osob. Na pořádek dohlíží domovník, který tam se
svou rodinou také bydlí a je zaměstnancem města. Nájemné v bytech
je 74 Kč za metr čtvereční a z této částky jsou čerpány peníze také na
správu a údržbu lokality.

zpravodajství

Od dubna se bude bioodpad
svážet od domkařů častěji
MOST – V Mostě se začíná od
dubna s četnějším svozem bioodpadu. Domkařům, kteří mají
u svých nemovitostí nádoby
na bioodpad, je budou zaměstnanci technických služeb vyvážet jednou za čtrnáct dnů.
Svoz bioodpadu provádějí technické služby celoročně.
Od prosince do března ale jen
každý první týden v měsíci. Od
1. dubna začíná pravidelný
svoz četnější. „Svoz budeme
provádět stejným způsobem jako vloni. Tedy svoz nádob o objemu 1 100 litrů každý týden
v pondělí a nádob o objemu
240 litrů v dalších pracovních
dnech sudých týdnů. Svážené oblasti v jednotlivých dnech
týdne zůstávají stejné jako vloni,“ uvedl ředitel Technických
služeb Most Václav Zahradníček.
Nádoby na bioodpad, kterých je v Mostě zhruba půldruhého tisíce, jsou speciálně uzpůsobené, aby se zamezilo hnilobám, zápachům či
plísním. Jsou bočně perforovány, s mřížkou na dně nádoby a s těsněním víka. Na každé

Na každé nádobě je samolepa s popisem, co do nádoby patří, a co ne.

bách. Je to svoz využitelné složky komunálního odpadu, který
je možno dále zpracovat a využít. Je to další krok k omezení
ukládky odpadů na
skládky,“ obrací se
Do popelnice na bioodpad NEPAT- na uživatele nádob
ŘÍ: Maso, kosti, mastné pokrmy, ci- na bioodpad Váczorodé látky a komodity - sklo, papír, lav Zahradníček.
plast, tetrapaky, kovy, sáčky z vysa- Do těchto nádob
mohou občané odvačů, umělé hmoty všeho druhu, pohazovat biologicpel z briket, uhlí, barevné časopisy, ky rozložitelný odsmetky ze silnic, oleje, baterie, zbyt- pad z kuchyně, jaky barev a laků, uhynulá zvířata, lé- ko jsou například
slupky, čajové sáčky, pleny!
ky, kávové sedliny,
zbytky brambor,
nádobě je samolepa s popisem, zeleniny, ovoce, zbytky jídla,
co do nádoby patří, a co ne. zbylé kousky pečiva, skořápky
„Žádáme občany o dodržová- z vajec, ořechů, dřevěný popel,
ní pokynů na svozových nádo- trávu, listí, rostliny, zeminu,

ale i papírové obaly na vajíčka, roztrhané na kousky, použité papírové kapesníčky, zbytky nehtů, vlasů a vousů.
Vloni se svezlo z města více
než 600 tun bioodpadu, což je
vzrůstající trend. Nové nádoby na bioodpad pořídily technické služby pro občany v roce
2017. „Když jsme s touto služ-

bou začínali, byl svoz bioodpadu ročně kolem 47 tun. S novými nádobami produkce bioodpadu vzrostla, čímž klesá
množství odpadu v černých popelnicích, kam dříve lidé bioodpad házeli. To je i hlavním
cílem, proč jsme je pořizovali,“ doplnil ředitel technických
služeb.
(sol)

Během sudých úterků se vyvážejí nádoby na bioodpad
z Čepiroh, Vinohrad a Zahražan. Ve středu z Benediktu,
Rudolic, Chanova, Špačkárny, Velebudic – Skyřické a ze
Vtelna. Ve čtvrtek se pak svozový vůz objeví v Lesní, Pod
Širokým vrchem, Souši a Hořanské cestě a v pátek se
sváží v oblasti Pod tenisovými kurty, Ke Koupališti, Pionýrů a V Sadech.

Hejtman ocenil ředitelku chanovské školy
MOST - Na mostecký magistrát zavítal hejtman Ústeckého kraje
Oldřich Bubeníček, aby osobně předal ocenění v podobě medaile
dlouholeté ředitelce chanovské základní školy Monice Kynclové.

Monika Kynclová pracuje na
tamní základní škole už třiatřicet let. Práce s dětmi romského
etnika a s jejich rodiči není jednoduchá. Vyžaduje spoustu porozumění, trpělivosti a empatie.
„Chanovská škola je naprosto
rozdílná od ostatních základních
škol. Při její nedávné návštěvě
jsem si uvědomil, že paní ředitelku je třeba ocenit. Chtěl bych jí
poděkovat za dlouholetou a hlavně náročnou práci a popřát, aby
jí chuť do práce ještě dlouho vydržela,“ uvedl hejtman. „Zdej-

ší škola je opravdu specifická.
Množství práce, kterou zde odvedeme, není tolik vidět. Musíme
se radovat z maličkostí. Vše, co se
mi zde podařilo, bych nezvládla,
kdybych kolem sebe neměla skvělé lidi,“ uvedla s dojetím Monika
Kynclová. Do chanovské školy
chodí 179 dětí (26 dětí je v Anglii). Funguje zde běžných 12 tříd
a jedna přípravná, přičemž příští rok se otevře další. Ve škole
učí 16 učitelů, je zde 5 asistentů
a 2 vychovatelky.
(nov)

Slavnostní okamžik při předávání medaile hejtmana. Zleva: Oldřich Bubeníček, Monika Kynclová a náměstkyně primátora Mostu Markéta Stará.

Cestující by se mohli vozit v MHD elektrobusy
MOSTECKO – Na Mostecku by měly už za pár měsíců začít jezdit
nové autobusy SOR. Ty pořídil dopravní podnik z vlastních prostředků. Bude jich celkem pět. Dopravce ale myslí i na budoucnost
a „zálusk“ má i na nové elektrobusy.

Pěti novými vozy od společnosti SOR se svezou cestující v MHD již ve druhé polovině
letošního roku. Letos dopravní
podnik ale také obdrží i tři nové
velkokapacitní tramvaje, jejichž
nákup se realizuje díky dotacím
z programu IROP z tzv. sdružené investice ITI.
„Naším cílem je řešit také novou ekologickou dopravu, a proto se zajímáme i o pořízení elektrobusů. Je to cesta, jak výrazně snížit emise a v rámci dotací,
které máme přislíbeny, bychom
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mohli pořídit pro začátek dva vozy,“ prozradil ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský.
Elektrobusy jsou však na trhu stále čerstvou novinkou, a tak
dopravce vyjel na zkušenou do
okolních měst, která s elektrobusy mají již zkušenosti. „Navštívili jsme Hradec Králové, kde elektrobusy fungují a mají to již dnes
propracované. Pokud bychom pořizovali tyto vozy, nakoupili bychom nejprve dva,“ uvedl dále ředitel dopravního podniku.

Elektrobusy najedou na jedno
nabití jen omezený počet kilometrů, proto se jako nejvhodnější pro jejich zkušební provoz podle dopravce jeví město Meziboří. „Elektrobus je nutné několikrát
za den na základě krátkodobého
dobíjení pořád držet v provozu.
Pak je nutné, aby se e –bus přes
noc v garážích nabíjel dlouhodobě. Prostory na to máme. Meziboří by navíc bylo ideální, protož
je zde otočka v Litvínově na Východě a bylo by velmi jednoduché zde dobíjecí stanici vybudovat. Navíc pokud jede tento bus
z kopce, brzděním se dobíjí. Proto
bychom chtěli provoz elektrobusů vyzkoušet právě zde,“ vysvětlil Daniel Dunovský. Dopravní

podnik zvažuje nové prostředky
ekologické dopravy pořídit z dotací. Jejich pořizovací cena totiž nepatří mezi nejnižší a takový elektrobus se náklady vyrovná nové tramvaji. „Naše záměry s dalšími novými tramvajemi
a dvěma elektrobusy jsme již zasílali do dotačního programu IROP
- ITI. Pokud by byla možnost získat i další dotace, určitě bychom
se dalším elektrobusům nebránili. Naftové autobusy stojí 5,5 milionu, naproti tomu elektrobusy milionů dvanáct. Bez dotací se
však pořád dopravnímu podniku
vyplatí koupit nový naftový autobus, který umíme provozovat,
opravit apod.,“ dodal ředitel Dunovský.
(sol)

P

tejte se politiků

Proč bylo pokáceno pět
mladých stromů na 2. náměstí v Mostě před finančním úřadem?
Platany byly pokáceny proto, že byly suché, už během roku 2016 a 2017 se projevila na
platanech antraknóza, nepomohl ani opakovaný postřik a loni
během vegetačního období byly
stromy úplně suché nebo s několika dožívajícími olistěnými
větvemi. Proto musely být platany pokáceny a budou nahrazeny
novými stromy.
Odpovídá primátor Mostu
Jan Paparega

Jan Paparega
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zpravodajství

Technické služby města Mostu
mají nového ředitele
MOST – Od pondělí 1. dubna mají Technické služby města Mostu nového ředitele. Stal se jím Ing. Václav Zahradníček. Rozhovor s novým ředitelem najdete už brzy na stránkách týdeníku Homér.
(nov)

MOSTECKO - Hrady, zámky a další památkové objekty se už uplynulý víkend otevřely veřejnosti. Návštěvníci se mohou v letošní sezóně těšit na řadu zajímavých akcí a novinek. Například na oblíbeném
výletním místě na zámku Jezeří, ale i v přesunutém mosteckém kostele.

Mostečané si stěžovali na úředníky,
nepořádek i na provoz restaurací
MOST – Oddělení kontroly mosteckého magistrátu evidovalo vloni
2 petice, 94 stížností, 45 pochval a 14 ostatních podání.
Obě petice byly vyhodnoceny jako důvodné. „Jedna se týkala požadavku zřídit služebnu městské policie v Zahradní čtvrti, služebna
tu byla zřízena v bloku 525 v Javorové ulici. V druhé petici petenti
poukazovali na nevhodné chování bezdomovce zdržujícího se v ulici
F. Malíka. Složitou situaci s bezdomovcem intenzivně řeší odbor sociálních věcí,“ uvedla mluvčí magistrátu Alena Sedláčková. Lidé si stěžovali nejčastěji na postup či chování úředních osob (jedna stížnost
byla důvodná), na zaměstnance magistrátu a městské policie, kdy
byla důvodná také jedna stížnost. Dále se stížnosti týkaly podnikání, veřejného pořádku, stavebních úprav či provozu restauračních
zařízení, kde bylo jako důvodných vyhodnoceno 24 stížností. „Žádná ze stížností nebyla opakovaná. Pokud byly stížnosti důvodné, pak
byla přijata nápravná opatření, v případě, kdy město nebylo příslušné k řešení dané záležitosti, byl občanům doporučen způsob, jak záležitost řešit,“ uvedla mluvčí.
(sol)

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069

deratizace@zdenek-bilek.cz

TANEČNÍ ODPOLEDNE
V HOTELU CASCADE
10. dubna od 16 do 19 hodin
K poslechu a tanci hraje J TRIO

Vstupné zdarma
Financuje Statutární město Most

POLEDNÍ MENU
8. 4. – 12. 4. 2019

Pondělí

Památky v Ústeckém kraji otevřely brány

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu.
Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč

Špenátový krém s krutony
150 g
Vepřový steak se šunkou a sázeným vejcem,
šťouchaný brambor
150 g
Kuřecí řezanka se zeleninou a sezamem, dušená rýže
150 g
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

ÚTERÝ
Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150g
Vepřový špalík na česneku, dušené zelí, bramborový knedlík
150g
Hovězí maso na kořenové zelenině, pažitkový brambor
350g
Špagety s žampionovou omáčkou, slaninou, rukolou
a parmazánem

30 Kč
115 Kč
125 Kč
105 Kč

STŘEDA
Bramborová s houbami
150 g
Hovězí roštěná na slanině, dušená rýže
150 g
Kuřecí plátek na grilované zelenině, pečená brambora
se zakysanou smetanou
350 g
Zapečené pražské brambory, kyselá okurka

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

ČTVRTEK
Hovězí vývar s masem a nudlemi
150g
Segedínský guláš, houskový knedlík
150g
Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát
350g
Rizoto s králičím masem a restovanou zeleninou, sýr,
kyselá okurka

30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

PÁTEK
Turecká pikantní čočková
150 g
Hovězí maso po námořnicku, dušená rýže
150 g
Vepřová krkovice na černém pivu, šťouchaný brambor,
trhané listy salátu 115 Kč
150g
Sekaná pečeně, bramborová kaše, kyselá okurka
SPECIÁL 340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
Doba přípravy speciálu je cca 20 min

35 Kč
125 Kč

105 Kč

165 Kč

Nejnavštěvovanější památkou v Ústeckém kraji byl hrad
Házmburk s necelými 36 tisíci návštěvníky. Hned za ním
byl zámek Ploskovice, který na-

vštívilo bezmála 34 tisíc turistů. Třetím nejoblíbenějším se
stal zámek Jezeří s 28,5 tisíci návštěvníky. Mostecký kostel Nanebevzetí Panny Marie si v loň-

ské sezóně přišlo prohlédnout
necelých 15 tisíc lidí. Nejvyšší návštěvnost měl kostel v roce
2016. „Návštěvnost v roce 2016
byla rekordní, a to více než 17 ti-

síc návštěvníků. Konaly se zde
velké akce, které přilákaly hodně lidí, navíc se také otevírala věž
s novou expozicí a vyhlídkou,“
konstatovala kastelánka Ludmila Klimplová. Ani pětisté výročí
kostela v roce 2017 nedokázalo
návštěvnost roku 2016 předčit.
(sol)

Hrady a zámky na severu Čech
přilákaly na čtvrt miliardy turistů

ÚSTECKÝ KRAJ/MOSTECKO – Loňská sezona přivedla do dvanácti
památkových objektů v Ústeckém kraji pod správou Národního
památkového ústavu rekordních
250 tisíc návštěvníků. Mezi tyto
objekty patří také kostel Nanebevzetí Panny Marie, zámek Jezeří,
ale i Duchcovský zámek, Libochovice, Krásný Dvůr apod.
Návštěvnost památek v Ústeckém kraji se dlouhodobě
zvyšuje. „Navazujeme letos na
velmi úspěšnou sezonu, která zaznamenala další nárůst návštěvnosti, což je velký úspěch. Za posledních pět let vzrostla návštěvnost objektů pod správou NPÚ
v Ústeckém kraji o celou čtvrtinu,“ uvedl Dušan Michelfeit,
ředitel územní památkové správy v Praze. Mezi nejnavštěvovanější patří hrad Házmburk a zámek Ploskovice. „I další objekty dosahují kvalitních výsledků
návštěvnosti, například zámek
Krásný Dvůr a zámek Jezeří,“
doplnil Dušan Michelfeit.
Novinkou letošní sezony budou nové návštěvnické okruhy. Vybrané památky se zapojí do řady společných akcí, jako
jsou Mezinárodní den památek, Noc kostelů, Víkend otevřených zahrad, Hradozámecká

Návštěvnost památek v Ústeckém kraji se vloni opět zvýšila. Mezi nejnavštěvovanější patřil hrad Házmburk.
noc či Dny evropského dědictví. I letos se návštěvníci a turisté mohou těšit na oblíbené
a zaběhnuté projekty a témata.
„Již podeváté bude pokračovat
Po stopách šlechtických rodů, letos se zaměřením na rod Galasů
a Clam – Gallasů, který je spojený se severními Čechami velmi
intenzivně a s obdobím po 30leté válce. Zejména na Krásném
Dvoře a Libochovicích,“ uvedl
Dušan Michelfeit. Nejbližším
celorepublikovým projektem je
Mezinárodní den památek, kte-

rý připadá na 15. dubna. „Připraveny jsou různé akce a vstup
do sezony je tak spojen i s velikonočními programy v našich objektech,“ doplnil Pospíšil. Chybět nebude Noc kostelů, noční a večerní prohlídky. „Září je
věnované našemu kulturnímu
dědictví, kdy ukazujeme běžně
nepřístupné prostory, jako jsou
krovy, sklepení a další části památkových objektů,“ řekl Dušan
Michelfeit.
Návštěvníci památek budou
ale muset letos počítat se zvýše-

ným vstupným, a to v řádu deseti až dvaceti korun na osobu.
„Důvod je prostý. Rostou náklady, nejvíce na energie a také na
mzdy. Příspěvek, který dostáváme, nárůst pokrývá jen částečně. Máme ale systém slev, které
mohou uplatnit například rodiny s dětmi, hendikepovaní i další skupiny. Navíc pokračuje projekt věrnostního programu 5+1.
Tedy pět návštěv, přičemž další je zdarma,“ uzavřel Dušan
Michelfeit.
(sol)

vštěvníci nepřijdou. „Samozřejmě jsou zde naplánované jiné
koncerty. Posluchači se mohou
těšit například na pana Svěcené-

ho i další hudební lahůdky. Letos bude léto věnované hlavně
opeře a lidskému hlasu. Nebudou chybět ani strašidla, která

si vždy najdou své návštěvníky
a přilákají jich na zámek početné množství,“ uvedla kastelánka.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Zámek Jezeří je třetí nejnavštěvovanější
památkou regionu, nabídne novinky

JEZEŘÍ - Zámek Jezeří patřil
v loňské sezóně mezi tři nejnavštěvovanější památky Ústeckého kraje. Přijelo jej navštívit
více než 28 500 turistů.
Zámek čekají letos velké akce. Zcela zásadní bude již dlouho avizovaná rekonstrukce divadelního sálu zámku. S tou se
začne po skončení turistické sezóny a neměla by tedy omezit
návštěvnický provoz. „Doufám,
že vše kolem divadelního sálu započne a dobře dopadne, protože již šest let avizuji, že se v roce 2023 divadlo otevře. Držme
všichni palce, protože zámek si to
zaslouží,“ uvedla kastelánka Hana Krejčová.
Vloni se otevíral na Jezeří nový okruh, který byl pro návštěvníky velmi atraktivní a nabídl
jedinečný výhled z druhého patra zámku. Tedy z prostor, které dosud nebyly veřejnosti zpřístupněny. Lidé mohli vidět okolí
zámku jako na dlani. Například
Lom ČSA, ale i místa zaniklých
obcí a další. „Novinka, která se
objeví letos, je nový dalekohled,
což bude pro návštěvníky velmi lákavé. Dalším bonusem bude, že když si návštěvník projde
tento okruh, bude se moci podívat do nově instalované kavárny
první republiky, která byla zřízena minulý rok u příležitosti stého výročí,“ láká na zámek Hana
Krejčová.
Letos poprvé se nebudou
na zámku konat Hudební léta. O koncerty a hudbu ale ná-

přijme do pracovního
poměru pracovníka
na pozici

ZDRAVOTNÍ LABORANT
PRO HISTOLOGII
DO JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU - RANNÍ SMĚNY
POŽADUJEME:

odborná způsobilost k výkonu povolání
v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §24
aktivní zájem o obor
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

NABÍZÍME:

pracoviště s vysokou kvalitou v oboru, odpovídající finanční ohodnocení,
5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

KONTAKT:

Bc. Jana Mackovčinová, Krajská zdravotní, a.s.,
Personální a mzdové středisko MO, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel: 478 032 548, e-mail: jana.mackovcinova@kzcr.eu

zpravodajství
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Divadlo nabídne strhující příběh Fridy Kahlo
MOST – Městské divadlo v Mostě uvede v pondělí 8. dubna od 19
hodin strhující příběh slavné mexické malířky a aktivistky Fridy
Kahlo. V hlavních rolích se představí Světlana Nálepková, Martin
Sochor, Petr Pěknic. Živě doprovází Blue Angel Memory Band Jiřího
Toufara.
Frida během svého života
prošla mnoha těžkými zkouškami, ale nikdy neztratila chut‘
žít dál. Její milostné eskapády
s mnoha slavnými muži i ženami své doby nemohly zůstat
bez odezvy veřejnosti. Společně s Fridou projdete nejen jejím životem, ale také dějinným
obdobím, které utvářelo dnešní svět.

Frida Kahlo, vlastním jménem Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón, se narodila 6. července 1907 v Coyoacán, Mexico City a zemřela
13. července 1954. Byla mexická malířka z počátku 20. století.
Jako mnozí surrealističtí umělci aktivně podporovala komunismus. Byla ženou mexického
malíře Diega Rivery a milenkou

V hlavní roli Fridy se představí Světlana Nálepková. Na fotografii s Martinem Sochorem.

komunistického revolucionáře Lva Trockého. Vytvořila 143 maleb, z nichž 55 jsou autoportréty. Na otázku, proč maluje tolik
autoportrétů,
odpověděla: „Protože jsem
tak často sama, protože já jsem subjekt, který znám nejlépe.“
Frida překonala dětskou obrnu a v patnácti letech nastoupila do
léčebného programu.
Avšak její léčba skončila už za tři roky, kdy
byla vážně zraněna při
Skutčená Frida Kahlo (www.wikipedie.org)
havárii autobusu. Po
nehodě strávila více jak rok na a mnohdy nebyla vnímána jako
lůžku, zotavovala se ze zlome- žena-umělkyně, ale spíše jako
niny páteře, klíční kosti, žeber, žákyně svého manžela. Její výpánve, ramena a zranění no- stavy tak paradoxně zvedaly stahou. I přes velké množství pro- tus spíše jemu, než aby přinesvedených operací Kahlo strávi- ly slávu Fridě. Proti tomuto nala zbytek života v neustálých bo- hlížení společnosti na ženu však
lestech. Kahlo se jako žena ne- vytrvale bojovala, až se jí podacítila jako „zástupkyně slabšího řilo vydobýt status samostatné
pohlaví“. Svými díly ukázala, že umělkyně.
V roce 2002 byl o Fridě Kahlo
si žen váží, čímž potlačila dosavadní patriarchát a zdůraznila natočen biografický film v amenutný boj žen proti patriarchál- ricko-mexické koprodukci naní společnosti. I když i ona se zvaný Frida, v hlavní roli se Sal(nov)
mnohokrát potýkala s ignorací mou Hayek.

Most hostí divadelní festival

MOST - Tuto středu odstartoval v ZUŠ F. L. Gassmanna sedmý ročník regionálního divadelního festivalu PřeMostění. A opět přivábil
do Mostu hvězdné hosty. Například bývalého zpravodaje TV Nova
Jana Tunu a nejslavnějšího českého shakespearologa a překladatele Martina Hilského.
Festival PřeMostění potrvá až
do neděle 7. dubna. Pět dní nabitých divadelním programem
představí divákům tvorbu studentských souborů i amatérské-

Z

ho divadla pro dospělé. Nejlepší
soubory mají možnost postoupit až na žatvu českého amatérského divadla Jiráskův Hronov.
Festival doprovází přednášky

pro veřejnost a nebude chybět
ani hudba, v rámci festivalu vystoupí i oceněná folková písničkářka z Rakovníka Blondýna.
Divadelní festival PřeMostění je postupový, ale nesoutěžní.
Jeho hlavním cílem je umožnit
amatérským souborům i jednotlivcům prezentaci jejich představení. Všechna představení hodnotí lektorský sbor složený ze

zkušených divadelních odborníků. Lektoři účinkujícím jejich dílo okomentují, poradí, co
a jak vylepšit, a poskytnou tak
cennou zpětnou vazbu pro další
práci. Své slovo dostane také divadelně zkušené publikum, které může být zdrojem dalších inspirativních podnětů ke zlepšování. Podrobný program najdete na www.premosteni.eu. (nov)

bude rozdělen do fondů těchto
organizací tak, jak samy navrhly. Využijí jej na svůj další rozvoj
podle svých plánů.

bude zajištěno bydlení v deseti bytech,“ uvedla mluvčí Alena
Sedláčková. Pokud bude projekt
schválen, obdrží město dotaci
ve výši 95 %. Rozpočet projektu se předpokládá ve výši zhruba 4,6 milionu Kč.

Rady města Mostu

Nové chodníky

MOST – Vítězem veřejné zakázky na vybudování chodníků a dopravní řešení v ulicích
Pod Širokým vrchem a Tvrzova se stala firma Herkul s cenou
7,5 mil. Kč bez DPH. Cena je
zhruba o 16 % nižší, než předpokládaná hodnota zakázky stanovená projektantem.

Výjimky z protihlukové
vyhlášky
MOST – Na základě žádosti společnosti Autodrom Most
jednala rada o udělení či neudělení výjimek z takzvané protihlukové vyhlášky pro akce pořádané na autodromu. „Vyhověla ve dvanácti případech s tím,
že u všech těchto akcí je povole-

no jejich konání pouze do 18 hodin,“ uvedla mluvčí mosteckého
magistrátu Alena Sedláčková.
Radní neschválili výjimku v případě pěti akcí, jejichž termíny
nebyly upřesněny, a žádost tak
nesplňovala požadavky na její
schválení.

Zlepšený hospodářský
výsledek
MOST – Radní schválili účetní závěrky a výsledky hospodaření za rok 2018 příspěvkových organizací řízených odborem školství, kultury a sportu. Tedy mateřských, základních
a základních uměleckých škol,
Střediska volného času a městské knihovny. Zlepšený výsledek hospodaření, který vykázaly všechny zmíněné organizace,

Nový projekt na
podporu sociálního
bydlení
MOST – Město chce pokračovat v úspěšném projektu sociálního bydlení, který v Mostě právě probíhá. Podá projekt
do Operačního programu Zaměstnanost. „Nový projekt by
mohl navázat na stávající pilotní, který bude končit v prosinci.
Bude opět zaměřený na lidi žijící
v nevyhovujícím bydlení, ohrožené jeho ztrátou, bydlící na ubytovnách, azylových domech, noclehárnách nebo na ulici, jimž

„Sociálky“ pro seniory
MOST – Vítězem veřejné zakázky na rekonstrukci sociálních zařízení v Domově pro seniory v Barvířské ulici se stala
firma PODU s. r. o. s za více než
1,3 mil. kč včetně DPH. Soutěž na rekonstrukci sociálních
zařízení v Domově pro seniory v ulici A. Dvořáka byla zrušena z důvodu překročení předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
(sol)

Radní udělili autodromu
výjimku pro všechny významné akce
MOST - Mostečtí radní vyhověli žádosti společnosti AUTODROM MOST
o výjimku z platnosti obecně závazné vyhlášky o regulaci hlučných činností pro významné akce sezony 2019.
„Můžeme tak diváky pozvat
na všech 13 podstatných závodů a závodních víkendů právě začínající sezony,“ uvedl výkonný ředitel autodromu Ivo
Diviš. Vedení města zároveň
deklarovalo, že autodrom považuje za jednu z dominant
Mostu. Ve veřejném prohlášení ale vrcholní představitelé
města také trvají na dodržování protihlukové vyhlášky, kte-

rou schválili před dvěma lety. Dodržování vyhlášky podle
Diviše de facto znemožňuje
podnikání společnosti. „Považujeme ji proto za nezákonnou
a podali jsme v této věci žalobu ke správnímu soudu. Naší
dominující činností je organizace testování, tréninků a závodních víkendů automobilů
a motocyklů, jež skutečně přinášejí jako vedlejší efekt hluk.

Je ale na kompetentních správních orgánech, aby posoudily, zda
naměřené hodnoty hluku překračují zákonem povolené limity. Činíme veškeré kroky, abychom při
našich akcích tyto limity dodržovali. K protihlukovým opatřením
přistupujeme koncepčně. Jsou mj.
definována v provozním řádu, týkají se provozní doby areálu, druhů akcí i stanovených norem, například tlumivky do výfuků motocyklu a vlastní měření hluku z vozidel na dráze,“ doplnil.
Upozornil zároveň, že zákonem
stanovené limity hluku neod-

povídají reálnému životu. „Hluk
při akcích v našem areálu nesmí
dlouhodobě překročit 50 decibelů, což je ale hodnota, kterou běžně dosahuje zapnutá pračka, nebo dokonce nevzrušený rozhovor dvou lidí. Osobní auto v běžném provozu pak generuje hluk
70 dB,“ vyjmenoval. „Rozhodnutí mosteckých radních umožní,
že bez hrozících sankcí z porušení
vyhlášky autodrom může uspořádat od konce března do poloviny
října letošního roku všechny naplánované akce,“ dodal.
(nov)

Stáří za trest
Po smrti Hedviky byl Richard
osamělý. Se svou ženou strávil šedesát pět let, vychovali dva syny a oba
také pochovali. Jediný vnuk, Tomáš,
žil na Slovensku a za Richardem jezdil jen párkrát za rok. Byl to velmi
zaměstnaný mladý muž, který neměl na svého dědu čas. Když mu Richard zavolal, byl Tomáš netrpělivý,
nechtěl si s dědou povídat o jeho běžných
starostech.
Všechno chtěl řešit rychle a radikálně. Chtěl
vědět, co má děda za
problém a hned navrhl řešení. Na povídání neměl čas. Většinou dědovi pomáhal s údržbou velkého domu, který kdysi
Richard s Hedvikou
zdědili po Hedvičiných zámožných rodičích a stále zvelebovali. Historická vila s obrovskou zahradou měla
velikou cenu. Tomáš dědovi několikrát nabízel, že vilu prodá a dědu odstěhuje do menšího domku
někde na venkově, kde by měl Richard klid a neměl tolik starostí
s jeho údržbou. K vile ale Richarda poutaly vzpomínky na Hedviku
a kluky, kteří tu vyrůstali. Tomášovi nabídl peníze, které za celý život
našetřili. A nebylo to málo. Tomáš
ale peníze zatím řešit nechtěl. Říkal dědovi, že zatím peníze nepotřebuje, stačí mu, co vydělá. Až bude
chtít investovat, tak dědovi o peníze řekne. Richard by si přál, aby Tomáš bydlel někde blíž. Nejlépe, aby
se nastěhoval do vily k němu. Dům
byl velmi prostorný, mladá rodina
by se tam vešla, aniž by se musel Richard nějak omezovat. Představoval
si často, že se Tomáš ožení a přivede do vily svou ženu. Že po zahradě
zase budou běhat děti. Tomáš se ale
k ničemu neměl. A tak byl Richard
stále sám. S mladým párem, Jitkou
a Adamem, se seznámil v kavárně,
kam chodil každý den na zákusek.
Ten den bylo velké teplo a Richardovi se trochu točila hlava. Nesl si
talířek s indiánkem ke svému stolu,
když se mu najednou zatmělo před
očima. Byl by upadl na zem, kdyby ho nezachytil mladý muž. Usadil
ho ke stolu a nalil mu ze své sklenice vodu. Richard se za svou slabost
trochu styděl, mladý muž byl ale
velmi milý. Přisedla si k nim i dívka.
Dali se s Richardem do povídání,
představili se. Jitka donesla Richardovi nový zákusek. Richard se cítil
s mladým párem dobře. Než odešli,
tak se domluvili, že se zase někdy
v kavárně uvidí. Hned druhý den
Richard vyhlížel a Adam s Jitkou
se skutečně objevili. Pak už se scházeli pravidelně. Richard jim vyprávěl o svém mládí a dělalo mu dobře,
že ho mladí lidé poslouchají a mají o něj zájem. Znali se jen několik
týdnů, když mu Adam řekl, že Jitka
čeká dítě. Byl to pro mladý pár problém. Bydleli v malém pronajatém
bytě. Adam ještě studoval a z brigády si nemohl dovolit pořídit pro rodinu lepší bydlení. Richard hned viděl svou příležitost. Nabídl Adamovi a Jitce, aby se nastěhovali k němu do vily. On nebude chtít žádné
nájemné a oni mu za to pomohou
v domácnosti. Do týdne se nastěhovali. Richard měl jen trochu strach,
co tomu řekne Tomáš. Rozhodl se,
že mu to zatím nebude říkat. Až
vnuk přijede, třeba se mu Adam
s Jitkou budou také líbit. Měsíc si žili pod jednou střechou krásně. Richard měl pocit, jakoby oba mladí
lidé patřili k němu do rodiny. Adam
mu připomínal mladšího syna. Tomášova strýce. Proto když za ním
Adam přišel s tím, že je jejich dítě ohroženo a Jitka o něj pravděpodobně přijde, byl z toho stejně nešťastný jako Adam. Dítě by zachránila drahá léčba, kterou si Adam
nemohl dovolit. Richard se dlouho
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soudnička
nerozmýšlel. Vybral téměř všechny peníze, které měl na účtu a Adamovi je dal. Adam mu děkoval se slzami v očích. Slíbil, že hned po studiích si najde pořádnou práci a Richardovi všechno splatí. Richard se
jen usmíval. O splátkách se Adam
musí dohodnout s Tomášem, až přijede. Peníze chtěl stejně jednou dát vnukovi. Dalších několik měsíců si
žili spokojeně. Jen Jitce rostlo břicho pomaleji, než byl Richard zvyklý od Hedviky. Kdyby nevěděl,
že čeká dítě, tak by
to nepoznal. Adam
ho ale ujistil, že léčba
proběhla dobře a dítě
je v pořádku. Jednou
večer přišel Adam za Richardem jen
tak na kus řeči. Vyprávěl Richardovi o svém studiu. Studoval chemii
a podařilo se mu vymyslet přelomovou sloučeninu, chemickou látku, na které by mohl vydělat hodně
peněz. On, Jitka i jejich dítě by se
mohli mít do smrti dobře. Jen škoda, že nemá peníze teď. Nemůže tak
zajistit, aby mu jeho objev nikdo neukradl. Richard nemohl spát. Přemýšlel. Přál by si, aby se mladí měli
dobře. Věděl, že už tady dlouho nebude. Pak vilu zdědí Tomáš a Adama s Jitkou asi vystěhuje. Druhý
den přišel za Adamem s nabídkou.
Peníze už nemá a vilu prodat nemůže, to by vnukovi neudělal. Ale
je ochotný dát ji Adamovi do zástavy. Adam měl vše rychle vymyšleno. Richard vilu převede na Adama.
Adam si vezme půjčku a bude ručit
vilou. Rozjede výrobu své sloučeniny a z prvního zisku půjčku zaplatí. Pak vilu vrátí Richardovi a budou
se mít všichni dobře. Richard podepsal u notáře všechny papíry, které
mu Adam předložil. Ani nečetl, co
vlastně podepisuje. Dalších několik
týdnů se nic nedělo. Adam říkal, že
vše běží podle plánu. Jednoho dne
za Richardem přišli dva cizí muži.
Měli na sobě obleky a tvářili se důležitě. Řekli Richardovi, že vila nyní patří jim a on se musí vystěhovat.
Richard nechápal, co od něj ti lidé
chtějí. On je přeci majitel. Pak mu ti
dva muži ukázali smlouvy, které Richard podepsal. Vilu daroval Adamovi, v katastru nemovitostí přepis
proběhl bez problémů a Adam vilu prodal. Richard pochopil, že ho
Adam podvedl. Přišel o všechno.
O vilu i o peníze. Nevěděl, co bude
dělat. Kde bude žít. Jak to řekne Tomášovi. Ucítil u srdce palčivé bodnutí. Pak se mu sevřelo hrdlo. Nemohl dýchat, v mozku mu vybuchl ohňostroj barev. Upadl na zem.
Byl mrtvý dřív, než přijela záchranka. O smrti svého dědy se dozvěděl Tomáš ještě ten den. Když zjistil, že z dědy vymámili peníze i vilu nějací podvodníci a dědu zabilo
rozčilení, vydal se do města, kde Richard žil. Tomáš nebyl hodný a poctivý člověk jako jeho děda. A už
vůbec by se nedal od nikoho podvést. Sám v tom uměl dobře chodit.
Neměl svědomí a nikoho nelitoval.
Obchodoval s drogami, pronajímal
nevěstince, uměl si poradit i s mnohem delikátnějšími zakázkami. Vydírat bohaté podnikatele a politiky, a dokonce i obstarat pro někoho úraz pro něj nebyl problém. Najít Adama a jeho společnici pro něj
byla hračka. Po noci strávené s Tomášem Adam velmi ochotně a rád
vrátil všechny peníze, které mu zbyly. Druhý den se Tomáš vrátil domů. A obstaral si velmi důvěryhodného a vysoce postaveného svědka,
který mu dosvědčil, že se z Bratislavy několik dnů ani nehnul. Kdyby
snad českou policii napadlo pátrat
na Slovensku, až z řeky vyloví mrtvoly dvou podvodníků.
(pur)
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Vojtaano zahraje v Ponorce
LITVÍNOV - Divadelní a televizní herec, hudebník a stand-up komik
Vojtěch Záveský alias Vojtaano zahraje s kytarou 5. dubna od 21 hodin v Hudebním klubu Ponorka – Litvínov.
Stand-upu se Vojta Záveský věnuje už několik let, pravidelně vystupuje v pořadu Na Stojáka. Veřejnost ho zná ze seriálů Vinaři, Ulice, Panmáma, Kriminálka Anděl nebo Případy 1. oddělení. Pod hlavičkou Vojtaano na sebe výrazně upozornil dvěma povedenými nahrávkami v roce 2016. Skladbu Lavina složil a nahrál pro internetový seriálový hit z fotbalového prostředí Vyšehrad a vtipnou písničkou s animovaným klipem Budulínek vs. Galantní Jelen oslovil
hned několik generací uživatelů YouTube. Pak přidal virální Derby
Song, kde s hercem Jakubem Štáfkem vtipnou formou glosuje největší pražské fotbalové derby.
(nov)

zpravodajství

Z

jednání zastupitelů města Litvínova

Město koupilo
pozemky pro dopravní
terminál
Zastupitelé schválili odkoupení pozemku od Českých drah
za jeden a půl miliónu korun.
Pozemek bude využit pro výstavbu dopravního terminálu.
Město vloni odkoupilo restauraci Jáva, která stojí na místě,
kde má být parkoviště nového
dopravního terminálu. Stavba
terminálu by mohla začít příští rok.

možné zahrnout pouze vlastní
demolici. To však bude známo
až po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem. Ostatní náklady nebudou předmětem financování z dotace.

Neprodali pozemek
pro autoservis
Zastupitelé nevyhověli zájemci o odkoupení pozem-

ku v Chudeříně. Pozemek přímo navazuje na rodinný dům.
Zájemce na pozemku plánoval vystavět zpevněnou plochu pro parkování aut jako zázemí pro autoservis. „Nejsme
připraveni k podnikatelským
účelům prodat pozemek, který sloužil jako zahrada a zázemí k jinému rodinnému domu.
Ten by zůstal zcela bez zázemí,“ vysvětlil radní Jiří Fedo-

riška (ANO). „Probíhá dědické řízení na dům, jehož majitelé pozemek využívali. Nevíme,
co by nový majitel říkal na zázemí autoservisu v těsném sousedství svého domu. S prodejem
proto počkáme,“ doplnil místostarosta Karel Rosenbaum
(ANO). Prodej pozemku naopak prosazoval Milan Šťovíček (STAN).
(pur)

Litvínov se chystá
na demolici prvního
paneláku
Zastupitelé schválili zadávací dokumentaci veřejné zakázky na Demolici domu čp.
271 – 276. Jedná se o první panelový dům v Janově, který
město odkoupilo od CPI. Demolice je podmíněna získáním dotace. Předmětem zakázky jsou stavební práce související s demolicí osmipodlažního domu se šesti vchody. Dojde
ke zdemolování celého objektu včetně podzemní části, suterénní zdi se ubourají půl metru pod úroveň budoucího terénu, odstraní se přilehlé betonové plochy. Po demolici se
pozemek srovná a zatravní. Demolice by měla přijít na 25 mil.
Kč bez DPH. Hlavním kritériem
zakázky je cena. Předpoklad realizace, která závisí na poskytnutí dotace, je červenec. Dotace
činí 50 procent z celkových nákladů, maximálně však 10 mil.
Kč. Do uznatelných nákladů je
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HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Do diskuze zastupitelů se nejvíce zapojil klub Litvínov do toho!

diskuze zastupitelů

Martin Klika (ČSSD) - varoval před Domovem se zvláštním režimem. Zajímal se o záměr města zrekonstruovat jeden z objektů v areálu UNO
a provozovat v něm Domov se
zvláštním režimem. „Je to jeden z možných záměrů. Jeden z objektů rekonstrukci nutně potřebuje. Domov se zvláštním režimem v Litvínově chybí.
Po městě se pohybují lidé, kteří zvláštní režim potřebují, ale
nikdo se o ně nestará. Zařízení v Janově a na Meziboří sice
oddělení se zvláštním režimem
mají, přijímají ale pouze lidi ve
starobním důchodu, většinou
s Alzheimerovou chorobou. I na
UNO máme klienty, kteří by
měli být v Domově se zvláštním
režimem,“ vysvětlila Erika Sedláčková, místostarostka města, v jejíž gesci sociální služby
jsou. V domovech se zvláštním
režimem se poskytují pobytové

služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
chronického duševního onemocnění nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se
stařeckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby. Před zřízením
Domova se zvláštním režimem
ale Martin Klika město varoval. „Pokud tuto službu v Litvínově uděláme a zaregistrujeme,
budeme muset přijímat nejen
narkomany a bezdomovce, kteří se nám toulají po městě, ale
do naplnění kapacity lidi z celé
České republiky. Finančně je poskytování této služby velmi náročné. Také rekonstrukce objektu v areálu UNO, pokud by měla splňovat nároky na Domov
se zvláštním režimem, by by-

la velmi nákladná,“ upozornil
Martin Klika. Erika Sedláčková ještě doplnila, že město uvažuje o tom objekt zrekonstruovat a pronajmout ho někomu,
kdo už tuto službu zaregistrovanou má.

Poděkování
technickým službám
Zastupitel
Petr
Bucha
(Sdružení Litvínováci) - poděkoval technickým službám za
práci, kterou odvádí v Janově.
Konkrétně za prořezávky zeleně. Další uznání směřovalo
na velitele Městské policie Litvínov. Pochválil rovněž novou
mobilní služebnu.

Změna jednacího řádu
Petr Globočník (Litvínov do toho!) - v diskuzi uvedl, že sdružení Litvínov do to-

ho! chce změnu jednacího řádu zastupitelstva. „Chceme, aby
byl jednací řád benevolentnější.
Aby nebyl počet příspěvků občanů města početně omezován. Také chceme, aby se závěrečná diskuze prodloužila ze 30 minut
na šedesát,“ uvedl. Jeho kolega
z klubu zastupitelů Daniel Urik
navrhl, aby se investiční záměry nejprve projednávaly s veřejností a teprve pak dělaly studie případně projektové dokumentace. „Veřejná projednávání a názory lidí by měly být na
prvním místě. Z veřejného projednávání, jako naposledy v případě přestupního uzlu u Citadely, vyjdou připomínky a návrhy
občanů. Ty se teprve pak zapracovávají do už hotové studie. Postup by měl být opačný. Co také s politováním hodnotím, že
zastupitelé se těchto veřejných
projednávání téměř neúčastní,“
uvedl Daniel Urik.
(pur)

zpravodajství

S bezpečností v ulicích pomůže
nová mobilní služebna
LITVÍNOV – Litvínovští strážníci využívají novou mobilní služebnu. Veřejnost i zastupitelé si
ji mohli prohlédnout před zahájením zastupitelstva před Scholou Humanitas.
Mobilní služebna je vybavena kamerovým systémem napojeným na dispečink městského
kamerového systému a osvětlením s reflektory na výsuvném
stožáru. Součástí vybavení je vyprošťovací technika včetně motorové pily. Při zásahu v terénu
mohou strážníci využívat rozšířené záchranné lékařské vybavení, jehož součástí je defibrilátor. Je zde měřicí technika
pro analýzu plynu, která určuje
mezní hranice výbušnosti, dýchatelnosti, odhalí únik čpavku
a chlóru. Součástí je mobilní laboratoř pro určení všech sedmi
nejužívanějších návykových lá-

tek. Posádka služebny může využívat výpočetní techniku napojenou na dispečink MěP Litvínov. V mobilní služebně je
možné přepravit až osm lidí.
„Mobilní služebna splňuje všechny požadavky pro práci v terénu a je kvalitní podporou Integrovaného záchranného systému
Ústeckého kraje. Na práci strážníků klade víceúčelové vozidlo
svým moderním vybavením zvýšené nároky. Všichni musí projít speciálním školením pro práci s technikou, která je součástí nové služebny,“ uvedl velitel
Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Nové víceúčelové
vozidlo nahradilo původní mobilní služebnu pořízenou v roce 2009. Tu předá Městská policie litvínovským dobrovolným
hasičům, kde bude dále sloužit
k přepravě členů jednotky. (pur)

Dopadli „černou“ odběratelku

MOST - Škodu za 187 tisíc korun způsobila energetické společnosti 43letá žena z Mostu. V Mostě po dobu několika let kradla elektřinu. Zjistili to technici energetických závodů, kteří na chodbě panelového domu odhalili, že do bytu protéká neměřený elektrický
proud. Vyšetřovatel Mostečanku obvinil z krádeže, za kterou ženě
hrozí až pětiletý trest odnětí svobody.
(pur)

Stadion se zmodernizuje
LITVÍNOV - Modernizaci strojovny Zimního stadionu Ivana Hlinky
v Litvínově - 2. etapu provede firma ENERGO CHOCEŇ za 4,34 milionů Kč včetně DPH.
O zakázku projevil zájem jako jediný dodavatel. V rámci akce se
vyměnění kompresorová jednotka za nové soustrojí se šroubovým
kompresorem. S pracemi se začne v dubnu. Montáž a zprovoznění proběhne tak, aby nedošlo k ohrožení provozu zimního stadionu. Zakázka navazuje na 1. etapu rekonstrukce technologie chlazení
zimním stadionu provedenou v roce 2018.
(pur)

Schola Humanitas chce
sportovní zázemí

Mobilní služebna disponuje všemi prostředky pro řešení krizových situací. Víceúčelový Volkswagen s přestavbou od firmy SICAR přišel na
1 750 tisíc korun.

V Sokolovně se otevřela nová urologická ambulance
LITVÍNOV - Od pondělí 1. dubna
funguje v litvínovské Sokolovně
moderní urologická ambulance.
Provozuje ji MUDr. Zdeněk Peremský.
Ambulance je určena především pro obyvatele Litvínova a přilehlých obcí Krušných
hor. „Díky podpoře a požadavku
Sdružení obcí Krušných hor rozhodlo nejvyšší vedení VZP o uzavření smlouvy s naší ambulancí.
To znamená, že od dubna je ambulance pro pacienty otevřena tři
dny v týdnu,“ říká lékař Zdeněk
Peremský. Ambulance podle jeho slov ošetřuje všechny věkové
kategorie včetně dětí. Poskytuje
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kompletní ambulantní urologickou péči, včetně endoskopického a urodynamického vyšetření. „Pro vyšetření v naší ambulanci nepotřebuje pacient doporučení praktického lékaře,“ dodává urolog.
Do nové urologické ambulance je možné se objednat telefonicky nebo e-mailem, přičemž ošetření je možné u všech
pacientů i samoplátců. „Máme
smlouvu se všemi pojišťovnami,
tedy veškeré úkony jsou hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění,“ ujišťuje lékař.
MUDr. Zdeněk Peremský se
zabývá urologií již sedmnáct let.

LITVÍNOV – Schola Humanitas usiluje o vybudování nového sportoviště, které by mohli studenti využívat také v zimním období. O peníze chce škola žádat Fond Ústeckého kraje.
Předložení žádosti radní schválili. Sportovní zázemí přímo ve školní budově bude stát dva milióny korun. Od kraje škola chce získat milión a půl. Škola nyní vlastní tělocvičnu nemá. V zimě si musí tělocvičny pronajímat, nebo k hodinám tělesné výchovy využívá posilovnu v administrativní budově školy. Pronájem tělocvičen je pro školu
finančně náročné a nevyhovující. Projekt řeší nové sportovní zázemí,
zakoupení a pořízení sportovních cvičebních strojů pracujících na
principu stlačeného vzduchu. Zázemí budou využívat studenti v době vyučování, ale také ubytovaní v Domově mládeže Scholy Humanitas v době mimoškolních aktivit a činností. „Nové zázemí s moderními cvičebními stroji by obohatilo kvalitu výuky tělesné výchovy ve škole,“ potvrdila místostarostka Erika Sedláčková.
(pur)

Ordinační doba od 1. 4. 2019
Pondělí:

operační den v Nemocnici Most

Úterý:
7:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 hodin 		
(plánované výkony jen pro zvané: 17 – 20 hodin)
Středa:

operační den v Nemocnici Most

Čtvrtek:

7:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 hodin

Pátek:

7:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 hodin

Objednávky na tel. čísle: 734 252 421 nebo
e-mailem urologieperemsky@seznam.cz
urologieperemsky.cz

Je držitelem primářské licence v oboru urologie. Spolupracuje s urologickým oddělením
v Mostě, kde má dva operač-

ní dny v týdnu. „Případné složitější stavy budeme konzultovat
na spřízněných vyšších pracovištích,“ dodává.
(nov)

Startují opravy komunikací

LITVÍNOV – Jarní počasí letos přišlo dřív a tak Litvínov v nejbližší
době začne s opravou výtluků. Jako první přijdou na řadu nejfrekventovanější silnice Podkrušnohorská a Valdštejnská.
„Opravovat se budou všechny místní komunikace, které
jsou ve špatném stavu po uplynulé zimě. Začneme co nejdříve ve středu města a postupně se
bude pokračovat. Prioritu mají
komunikace, po kterých projíždí autobusy MHD,“ uvedl místostarosta města Karel Rosen-

baum. Na opravy využije město
metodu infra termo homogenizační renovace. Oprava dodá vozovce nové parametry a je
velmi šetrná k životnímu prostředí. Město ji s úspěchem používá od roku 2012. Při opravě
bude použit zahřátý asfaltový
recyklát, asfaltové kry nebo ba-

lená směs. Materiál se aplikuje
na infrazářiči nahřátý silniční
svršek a poté se provede závěrečná penetrace. Jedná se o plochy malého rozsahu od 1 m2 do
20 m2. Za větší poškození vozovek mohou tuhé mrazy, více
soli a také těžká technika, která musela v době sněhové kalamity vyjet na litvínovské silnice. Po zimě bude nutné v Litvínově opravit 5 000 m2 výtluků.
Opravy by měly začít v polovi-

ně dubna a trvat do konce července. Opravovat se budou také
obrubníky chodníků na Podkrušnohorské ulici. Tady vloni došlo k poškození obrubníků na jedné straně komunikace v celé délce úseku od křižovatky s S. K. Neumanna k Bille.
„Malou část jsme opravili už
vloni, letos opravy poškozených
obrubníků dokončíme,“ uzavřel
místostarosta.
(pur)

Proto je nutné, aby město posuzovalo i žádosti podané během
roku, ale pouze v případech investičních dotací a neinvestičních dotací stavebního charakteru, které jsou navíc navázané na
dotaci ze státního rozpočtu,“ vysvětlila Květuše Hellmichová
(SNK – ED). Přednesla v tomto
smyslu protinávrh. Ten byl přijat, a tak mohou žadatelé podávat žádosti o neinvestiční dota-

ce pouze v termínu od 1. července do 15. srpna. Žádosti podané
mimo tento termín nebudou posuzovány. Naopak dotace na investiční akce bude město poskytovat i během roku. Opakovat by
se tak neměla situace z loňského
roku, kdy zastupitelstvo schválilo
hned dvě výjimky pro poskytnutí dotace pro žadatele, kteří termín pro podání žádosti nestihli.
(pur)

Město mění pravidla dotací

LITVÍNOV – Litvínov mění pravidla pro poskytování dotací. Změnu
schválili zastupitelé. Žádosti o neinvestiční dotace provozního charakteru bude město přijímat pouze během letních prázdnin.
Nová pravidla neměla jednomyslnou podporu radních. Neshodli se, zda se má město věnovat žádostem o dotace na investiční akce i mimo stanovený termín pro přijímání dotací.
„Dotace na provoz si samozřejmě žadatelé mohou promyslet

předem a požádat o ně v jednotném termínu. U investičních akcí to ale není možné. Žadatelé
nemusí v červenci vědět, že bude vypsána dotační výzva, že získají dotaci například na nové hřiště nebo klubovnu a že budou žádat město o dotaci na spoluúčast.

přijme do pracovního
poměru pracovníka
na pozici

Ambulantní urologickou ordinaci MUDr. Zdeňka Peremského najdou
pacienti v objektu Sokolovny ve Studentské ulici 758 v Litvínově.

FYZIOTERAPEUT
DO JEDNOSMĚNNÉHO PROVOZU - RANNÍ SMĚNY
POŽADUJEME:

odborná způsobilost k výkonu povolání
v souladu se Zákonem č.96/2004 Sb. §24
aktivní zájem o obor
schopnost týmové práce
zdravotní způsobilost a trestní bezúhonnost

NABÍZÍME:

pracoviště s vysokou kvalitou v oboru, odpovídající finanční ohodnocení,
5 týdnů dovolené, závodní stravování, příspěvek na dovolenou

KONTAKT:

Bc. Jana Mackovčinová, Krajská zdravotní, a.s.,
Personální a mzdové středisko MO, J. E. Purkyně 270, 434 64 Most
tel: 478 032 548, e-mail: jana.mackovcinova@kzcr.eu

Zaměřeno i na chodce
ÚSTECKÝ KRAJ - V minulém týdnu probíhala v Ústeckém kraji dopravně bezpečnostní akce. Policisté se zaměřili také na kontrolu
chodců.
Během akce policisté zjistili 112 dopravních přestupků, za které udělili pokuty za 35 tisíc korun. Pravidla silničního provozu porušilo 15 chodců a policisté jim udělili pokuty ve výši 2 600 korun.
Policejní hlídky zkontrolovali 207 vozidel. Nejčastějším prohřeškem bylo překročení nejvyšší povolené rychlosti, které policisté řešili v 17 případech, následovalo v 16 případech nepoužití bezpečnostních pásů. V nevyhovujícím technickém stavu bylo 15 vozidel.
Po požití alkoholických nápojů usedli za volant 3 řidiči, žádný neměl pozitivní test na návykovou látku. Hlídky zastavily 2 vozidla bez
dálniční známky a ve 2 případech zaznamenaly překročení hmotnosti vozidla. Za dopravní přestupek zaplatil pokutu také 1 cyklista.
Na Mostecku policisté odhalili řidiče, který měl pozitivní dechovou
zkoušku na alkohol, tři vozidla měla špatný technický stav a u dvou
nákladních aut bylo zjištěno překročení povolené hmotnosti. (pur)
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zpravodajství

Unipetrol rozdal stipendia
LITVÍNOV - V obřadní síni zámku Valdštejnů obdrželo 26 talentovaných studentů střední
školy Educhem v Meziboří studijní stipendia ve výši 86 tisíc
korun. Stipendia se udělují studentům oboru Aplikovaná chemie a financuje je společnost
Unipetrol.
„Střední škola Educhem je
dlouhodobě naší partnerskou
školou, kde se snažíme naplňovat naši vizi přilákat více mladých lidí k technickým oborům.
Stipendia jsou jedním z možných motivačních prostředků,
jak podpořit studenty chemických oborů a nalézt mezi nimi
i případné talenty,“ říká Tomáš
Herink, člen představenstva
skupiny Unipetrol zodpovědný
za investice, výzkum a vývoj.
„Finanční podporu udělujeme
studentům jednou za půl roku,
a to na základě studijního průměru, účasti v soutěžích a reprezentace školy. V letošním školním roce se stipendia rozdělovala již podruhé. Dohromady si
tedy motivační stipendia ve výši 136 tisíc korun mezi sebe rozdělilo 48 studentů,“ potvrzuje Helena Kripnerová, ředitelka
střední školy Educhem. „Spolupracujeme také s Nadací Uni-

O

Kromě motivačních stipendií absolvují studenti vyšších ročníků dvoutýdenní praxi, která se odehrává na jaře
především v laboratořích Unipetrolu v Litvínově - Záluží. Po maturitě mají žáci možnost nastoupit do výroby na
pozici operátora, nebo pokračovat ve studiu na pobočce Vysoké školy chemicko-technologické přímo ve výrobním areálu litvínovského závodu.
petrol, od které jsme loni získali
grant v hodnotě 240 tisíc korun.
Letos díky finanční podpoře na-

dace našich pět studentů sestavuje model autíčka na vodíkový
pohon, které bude závodit v dub-

nu ve finále v Ostravě. Budeme
jim držet palce,“ doplňuje Helena Kripnerová.
(nov)

tázka pro…

Novou vedoucí útulku pro opuštěná zvířata v Litvínově Alenu Jílkovou

Významný zaměstnavatel v regionu společnost Coal Services a.s.,
člen silné energetické skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

KURZ STROJVEDOUCÍ

S NÁBOROVÝM PŘÍSPĚVKEM 70 000 Kč
Uchazeči budou po kurzu u společnosti zaměstnáni v profesi strojvedoucí
Kvalifikační předpoklady:

 věk min. 21 let
 vzdělání SŠ s maturitou, nebo SOU obor strojní, elektro nebo dopravní

 dobrý zdravotní stav, zejména zrak, sluch a úspěšné absolvování
psychologického vyšetření

 výpis z trestního rejstříku
Charakteristika kurzu:

 zařazením do kurzu se uchazeč stává zaměstnancem v profesi
strojvedoucí v zácviku

 délka kurzu je přibližně 900 hodin (7 měsíců), z toho 2,5 měsíce
jsou cvičné jízdy

 závěrečná zkouška způsobilosti
 zahájení kurzu je 1. 9. 2019, ukončení v závěru března 2020

ká práce musí mít svá předem
stanovená přísná pravidla, která musí dodržovat jak zaměstnanci útulku, tak i lidé, kteří
chtějí opuštěným psům pomáhat. Musíme nejprve tato pravidla připravit, teprve pak útulek otevřeme veřejnosti. Musí
být jasně stanoveno, co je možné, s čím nám mohou lidé pomáhat a co už možné není. Určitě ale využijeme dobrovolníky na venčení psů, kteří se
bez jejich pomoci dostanou na
procházku jen zřídka. Pomoci
nám mohou s péčí o psy, například s česáním.
Hledáme také dobrovolníky, kteří zvládnou socializaci

psů. Někteří psi z útulku jsou
opravdoví krasavci, které ale
do nových rodin k adopci poslat zatím nemůžeme. Nezvládají kontakt s lidmi, nemají základní návyky, potřebují s tím
pomoci. Jsou také nutné opravy vybavení, kancelář, kuchyňka i sklad potřebují nutně nové zařízení, dosluhují některé boudy, je čas na jejich nákup. Za velmi důležité považuji
nejen samotnou práci se zvířaty a údržbu útulku, ale také komunikaci s veřejností, hledání partnerů a sponzorů útulku
a samozřejmě to nejdůležitější,
prezentaci psů. Jen tak se podaří umístit do adopce opuště-

ná zvířata, která mají ještě šanci na šťastný život s novými lidmi.
(pur)

LITVÍNOV – Minulý pátek odstartovala nová stopovací hra, kterou
pro děti z Litvínovska připravil Svazek obcí v regionu Krušných hor.
Do září mají děti čas najít jedenáct ukrytých destiček s číslem a portrétem Hanse Christiana Andersena.

kartách. Ty děti získaly při akci
Noc s Andersenem, případně si
o ně mohou říci ve své knihovně. V obcích, kde knihovna není, jsou karty ve školách nebo
na obecních úřadech. Na hracích kartách je tip na výlet v každé z jedenácti obcích. „Partnerem hry je Sport areál Klíny. Tam
také při rozloučení se sezónou na
konci září vyhlásíme vítěze. Vítěze budeme losovat mezi všemi dětmi, které najdou jedenáct
ukrytých desek s jedenácti čís-

ly a vyplněnou hrací kartu odevzdají do sídla SORKH na litvínovském zámku Valdštejnů,“ doplnil David Kádner.
Vítěz stopovací hry získá jako cenu iPhone. Škola, do které chodí, navíc ještě hry. „Cenu
máme ale pro všechny, kteří se
zúčastní, najdou všech jedenáct
symbolů a přijdou na ukončení sezóny. Za účast ve hře získají
volnou jízdenku na bobovou dráhu,“ prozradil předseda.
(pur)

Jaké změny v útulku chystáte a co je potřeba udělat
nejdříve?
Především chci útulek více
otevřít veřejnosti. Například
zavést možnost návštěv a dobrovolnické práce. Psi v útulku
potřebují lásku a péči stejně jako ostatní, kteří mají svůj domov. Pracovníci útulku se ale
nemohou věnovat všem psům
tak, jak potřebuje psí duše. Můžeme se starat, aby neměli hlad,
nebyla jim zima a byli v čistých
kotcích. Nemůžeme je všechny venčit, mazlit se s nimi, hladit je a starat se o jejich socializaci. S tím nám mohou pomoci dobrovolníci. Dobrovolnic-

Děti z Litvínovska vyrazily na Putování s Andersenem

Smyslem hry je dostat děti do
všech jedenácti obcí na výlet.
„Děti navštěvují s rodiči zajímavá místa v celé republice, jezdí na
prázdniny do zahraničí, ale nevědí, jaké pamětihodnosti a zajímavosti mají hned u nosu u sousedů. Chtěli jsme touto hrou děti přimět, aby se jely podívat ta-

ké do sousedních obcí. Protože
všech jedenáct obcí svazku má co
nabídnout, a navíc výlet k sousedům není ani finančně ani časově nijak náročný,“ říká předseda
svazku David Kádner.
Jednotlivé destičky s čísly najdou děti pomocí souřadnic,
které jsou vypsané na hracích

Nabízíme:

 pracovní smlouvu na dobu neurčitou ihned
 mzdové zařazení do 5. tarifního stupně s garancí nárůstu ihned

po úspěšném ukončení kurzu a každoročního nárůstu dle kolektivní smlouvy

 firemní benefity – 13. plat (cca 18.000 – 22.000 Kč), 2 týdny dovo-

lené navíc (30 dnů), příspěvek na stravování a řadu dalších výhod

Po úspěšném ukončení kurzu:

 získání (podloženo smlouvou) náborového příspěvku ve výši

70 000 Kč (po zvládnutí teoretické části 20 000 Kč, po dokončení
kurzu 30 000, po odpracovaných 6 měsících 20 000 Kč). Smlouva
obsahuje i závazek k výkonu profese.

 přiznání bonusu programu Zdraví - karta Benefity v hodnotě

10 500 Kč/rok (využití na platbu za dovolenou, sportovní zařízení, léky, kulturu)

Hledáme

HRÁČE

NABÍZÍME

tým

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě
Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých bene tů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

 příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč/měsíc
Informace a dotazy - kontaktní telefon: 476 203 612; 724 349 528. Informační schůzka proběhne v Komořanech v lokalitě úpravny uhlí. Součástí je pohovor s uchazeči, prohlídka lokomotivy a další informace o profesi strojvedoucí.

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com

zpravodajství
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Kraj podporuje zachování Moldavské trati
ÚSTECKÝ KRAJ – Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček jednal o zachování Moldavské tratě. Spolu s představiteli
obcí ležících podél Moldavské
a Freiberské dráhy, zájmovými skupinami, úřadů a institucí z obou stran hranice se sešel
v německém Oberholzhau. Výsledek jednání je jednoznačný:
obě tratě udržet, dobudovat
koleje a za účelem zvýšení významu a využitelnosti této unikátní horské dráhy přeshraničně trať propojit.
„Ústecký kraj podporuje zachování této trati. Po jejím znovuotevření jsme zde objednali
dopravu, kdy vlak vyráží z Ústí
nad Labem a jede až na Moldavu, a průzkumy potvrzují, že je
o ni velký zájem. Význam trati
se může také značně zvýšit, pokud uspěje nominace Hornické
krajiny Krušnohoří do Seznamu
kulturního dědictví UNESCO.
Pak lze očekávat příliv turistů do Krušných hor a já věřím,
že si propojení tratí zaslouží,“
řekl hejtman Oldřich Bubeníček. Obě tratě se definitivně rozdělily po druhé světové
válce. Současné snahy o zvýšení jejich atraktivity a nové aktivity na obou stranách hranice představil předseda Českojiřetínského spolku Petr Fišer.
Všichni se shodli, že trať má
jednoznačný turistický potenciál.

Litvínovští, hlaste se o kompostéry

Čím více bude Moldavská dráha využívaná, tím jsou šance na její zachování větší.
Moldavská dráha se začala
budovat v roce 1871, původně
měla jednoznačně hospodářský

význam pro dopravu uhlí do německých hutí. První vlaky zde
vyjely v roce 1894. Od počátku
20. století narůstalo
její turistické využití.
Koleje spojující MolJen na české straně by potřebovala trať obnovu za cca 1 miliardu
davu s Hermsdorfem
korun, další náklady si pak vyžádá vybudování propojení. Udržení byly odstraněny rotéto železnice je tedy čistě politické rozhodnutí, ale čím více bude ku 1951. Zatímco na
využívaná, tím jsou šance na její zachování větší.
saské straně se provoz v 70. letech zce-

la zastavil, na české se postupně utlumoval. Roku 1998 byla
trať, přezdívaná „Teplický Semmering“, prohlášená za kulturní technickou památku. Vrcholem jednání byl podpis společné deklarace všech starostů bojujících za udržení a propojení
Moldavské a Freiberské dráhy.
Svůj podpis připojil i hejtman
Bubeníček.
(nov)

Důchodce doplatil na svou důvěřivost
MOST - Žena a mladík, kterému nebylo ještě ani osmnáct let, podvedli a okradli seniora z Mostu.
„Dvojice měla ve třech případech s důchodcem chodit po poštách, kde muž vybíral svoje peníze a svěřoval je dvojici, která muži namluvila, že by o ně
mohl přijít a oni mu je dají do
trezoru,“ prozradila policej-

ní mluvčí Ludmila Světláková.
Takto ze staršího muže vylákali podvodníci 139 tisíc korun.
„Ve čtvrtém případě opět seniora odvezli pod smyšleným důvodem na jednu mosteckou poštu
a měli připravenou písemnost

- plnou moc k převodu vlastnictví seniorova bytu v hodnotě 300 tisíc korun. K tomu naštěstí nedošlo, a to včasným zásahem pracovnice u přepážky, která se pána zeptala, zda
chce opravdu byt převést na jiného majitele, což bylo pro něj
překvapením,“ dodala mluvčí.
Přestože oba podvodníci skon-

čili v rukou zákona, peníze senior už neuvidí. Stačili je totiž
utratit. Stíhání dvojice je vedeno na svobodě a ženě hrozí
až pětiletý trest odnětí svobody, mladistvému trest poloviční. Přitom mladík podobným
způsobem okradl jiného seniora už jednou.
(pur)

prahové centrum DOMINO
a na Centrum pro děti Janováček. Dvě stě tisíci korunami
podpoří Litvínov Most k naději, konkrétně Centrum pro rodinu a následnou péči a Terénní protidrogový program pro
okres Most, Teplice a Louny.
Společný život na terénní sociální práce získá dvacet tisíc
korun. Financování sociálních
služeb je řešeno jako vícezdro-

jové. „Příjemci výše uvedených
dotací nejprve uzavřeli tak zvané Pověření Ústeckého kraje na
další období, poté jim město přiznalo dotaci ze svého rozpočtu.
Podpořilo tak zajištění dostupnosti poskytování sociální služby zařazené do základní sítě sociálních služeb Ústeckého kraje
2019-2021,“ vysvětlila místostarostka Erika Sedláčková.
(pur)

Litvínov podporuje sociální služby

LITVÍNOV - Radní Litvínova doporučili zastupitelům schválit uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí neinvestičních dotací ve výši
405 000 Kč šesti subjektům na zajištění dostupnosti sociálních služeb.
Na sociální služby město přispěje padesát tisíc korun Diakonii ČCE – Středisko sociální
pomoci v Mostě, konkrétně na
Sociální práce v ohrožených rodinách a na Občanskou poradnu Litvínov. Uzlík Litvínov do-

stane třicet pět tisíc korun na
Sociálně terapeutickou dílnu,
ENERGIE deseti tisíc korun na
renovace tří kuchyněk pro uživatele chráněného bydlení. Oblastní charita Most dostane devadesát tisíc korun na nízko-

Meziboří rozdávalo dotace
MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní schválili podporu pro zájmové organizace ve městě. Město podporuje především ty, které se zabývají volnočasovými aktivitami obyvatel Meziboří.
Sportovně střelecký klub
Meziboří dostal padesáti tisíc
korun na nájem pozemku do
Lesů ČR a nákup střeleckého
materiálu. Spolek přátel Meziboří podpořilo město patnácti tisíci korunami na akci
„Středověké městečko“. Na turistické akce pro pěší a cyklisty schválili radní Klubu českých turistů patnáct tisíc ko-

run. Billiard-hockey club Most
získá tři a půl tisíce korun na
Pohár města Meziboří ve stolním hokeji – šprtci. Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 2 Meziboří
dostala patnáct tisíc korun na
dokončení vodovodního řádu.
Český rybářský svaz patnáct tisíc korun na podporu mládeže
a rybářských kroužků. Patnác-

ti tisíci korunami přispěje město Českému svazu tělesně postižených na dopravu členů na
rekreaci do Sloupu v Čechách
a na výlet. Český kynologický svaz ZKO Meziboří podpoří Meziboří dvaceti tisíci korunami na startovné, hostování v jiném klubu, poštovné,
kynologické pomůcky, členství v klubech plemen. Mezibořští dobrovolní hasiči dostanou čtyřicet sedm tisíc korun na kulturní akce pro občany města Meziboří, konkrétně

na Stavění máje, Den dětí s hasiči, Lampionový průvod – se
světýlkem za Ježíškem. Domov
sociálních služeb Meziboří na
akci Mezibořské slunce dostane dvacet tisíc korun. Deset tisíc korun dostane na propagaci regionu a turistického ruchu
Destinační agentura Krušné
hory a patnáct tisíc korun Tělovýchovná jednota Sokol Horní Jiřetín oddíl Moderní gymnastiky. Podporu neschválili
Hipodromu Most.
(pur)

LITVÍNOV - Město Litvínov již vlastní a má připravené kompostéry
pro své občany. Kompostéry budou občanům poskytovány do bezplatného pronájmu na základě smlouvy o výpůjčce.
Jak kompostér získat?
Musíte být občanem města Litvínova nebo vlastnit či mít pronajatý
pozemek na jeho území.
O kompostér je možné požádat
osobně, písemně, telefonicky nebo e-mailem s tím, že je nutné k žádosti doložit: souhlas se zpracováním
osobních údajů a plnou moc (v případě více spoluvlastníků pozemku).
Kontakt: Hana Linhartová, Tel.:
476 767 753, e-mail: hana.linhartova@mulitvinov.cz sídlo: město Litvínov, Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov, kancelář
č. 27.
(nov)

Mezibořští si stěžují na hlučné
sousedy i špatné parkování

MEZIBOŘÍ - V loňském roce město řešilo sedm stížností. Lidé si stěžovali především na sousedské vztahy.
Dvakrát na rušení nočního klidu, jednou na znečištění balkonu
a jednou na hádky a štěkot psa v ranních hodinách. Dále na parkování vozidel za budovou čp. 326 – 335, kde je dopravní značení „Obytná zóna“. Odbor výstavby majetku a životního prostředí provedl místní šetření a zjistil, že stížnost byla oprávněná. O častější kontroly v této
lokalitě byla požádána Policie ČR Meziboří. Předmětem další stížnosti byl údajný nevhodný výběr barvy fasády podloubí, které je napojeno
na objekt ve vlastnictví stěžovatelů. Stížnost byla vyhodnocena jako neoprávněná.
(pur)
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Program RE:START na podporu
uhelných regionů nabírá na intenzitě
ÚSTECKÝ KRAJ - Program
RE:START, zaměřený na restrukturalizaci Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského
kraje, hlásí první důležité výsledky. Akční plány mohou vygenerovat projekty za více než
60 miliard korun.
Do konce roku 2018 byly
uvolněny téměř tři miliardy korun na schválené projekty. Dalších více než 6 miliard je připraveno na letošní rok. RE:START
označují zástupci Evropské komise za vzor pro ostatní evropské země. „Peníze jdou především na regeneraci starých nevyužívaných areálů, zejména ve
městech a obcích, ale i na podporu zaměstnanosti či rozvoj vysokého školství. Mezi prvními
projekty je například nová Fakulta zdravotních studií Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, která pro region zajistí tolik
potřebný zdravotnický personál.
Více než miliardu také získaly vysoké školy v Moravskoslezském kraji. Ve všech třech krajích se pak rozdělily stovky milionů korun na demolice vybydlených objektů například v Mostě,

Karviné, Chodově a desítkách
dalších obcí a opravu chátrajících průmyslových areálů,“ říká
národní manažerka programu
RE:START Gabriela Nekolová.
V současné době jsou dostupné programy pro žadatele za dvanáct miliard korun.
Uvolněno však může být postupně více než 60 miliard korun. „Tím, že dochází k dalšímu útlumu těžby uhlí, program
RE:START nabere na intenzitě,
protože je nutné daným krajům
pomoci, aby dokázaly reagovat
na související ekonomické a sociální změny,“ uvádí ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.
V současné chvíli je podpora
strukturálně postižených regionů v programu RE:START realizována jak ze státního rozpočtu, tak evropských fondů. Na
úrovni národních dotačních
programů je řešena prostřednictvím rozpočtů příslušných
ministerstev. Praxe ukazuje, že
je tento způsob řízení vyhovující díky maximální možné flexibilitě a operativnosti řešení
specifických potřeb strukturál-

Významný zaměstnavatel v regionu společnost
Coal Services a.s., člen silné energetické
skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

ELEKTROMECHANIK

s náborovým příspěvkem 50 000 Kč
Hlavní činnosti v uvedené pozici:
 kontrola, údržba a opravy různých typů zabezpečovacích
zařízení WSSB Export; GS II., III.; AŽD; MODEST; kabelových
rozvodů v kolejové dopravě
Požadujeme:
 velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost,
práce ve výškách
 spolehlivost, odpovědnost, důslednost
Kvalifikační předpoklady:
 vzdělání: SOU nebo SŠ obor elektro – slaboproud
 min. § 5 Vyhl. č. 50/1978
 praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou

Národní manažerka programu RE:START Gabriela Nekolová.
ně postižených krajů. MMR se
bude zabývat otázkou podpory
vládního programu RE:START
také z evropské úrovně, zejména v souvislosti s vyjednává-

Díky programu RE:START se podařilo vyjednat dalších 6 miliard korun na strukturálně
postižené kraje, které budou využity i na čistou dopravu. Prostředky takto získá i město Most. „Do konce letošního roku bychom měli z dotačního programu IROP pořídit
3 tramvaje v délce 25 metrů. Dojde tak ke zvýšení atraktivity přepravy osob za použití
bezemisních a plně nízkopodlažních tramvají zejména na meziměstských linkách z Mostu do Litvínova. To vede k podpoře udržitelných forem dopravy. Očekáváme zastavení poklesu cestujících ve veřejné dopravě, zejména pak větší konkurenceschopnost vůči individuální automobilové dopravě. Jedním z cílů projektu je dále rozšíření přepravních kapacit pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace,“ řekl místopředseda
představenstva a ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, a.s. Daniel Dunovský. Město Most tak získá už více než 100 milionů Kč a další zdroje využilo např. na
demolice vybydlených objektů.

ním politiky soudržnosti po roce 2020. Široká spolupráce mimo jiné přispěla k tomu, že nevyužité prostředky z fondů EU,
které by ČR jinak musela vrátit Bruselu, budou letos využity právě pro strukturálně postižené kraje na investice do zdravotnictví, škol, ale také zlepšení
kvality ovzduší.
Právě vrcholí přípravy třetího
Akčního plánu, na jehož tvorbě pracují všechny tři dotčené kraje společně s MMR. Jedná se o návrh dalších konkrétních kroků, které má projednat
vláda. Obsah již potvrdil kraj
Karlovarský i Moravskoslezský
a také Ústecký kraj. Nyní budou plán projednávat jednotlivé
rezorty.
(nov)

Nabízíme:
 náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč (jen v případě splnění
kvalif. předpokladů a Vyhl. č. 50/1978)
 platové zařazení do 6. tarifního stupně
 firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000
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/měsíc
 program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok
Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, pracovní
dobu Po – Pá v ranních 8hodinových směnách. Bližší informace
Otakar Kadlec, tel. 478 004 742.
Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e-mail:
v.stefanek@7group.cz
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services a.s.,
V. Řezáče 315, 434 67 Most.

Krajská zdravotní hospodařila se ziskem
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní je za poslední rok hospodaření
v zisku, a to ve výši více než devět milionů korun.
„Výsledek hospodaření společnosti je opět kladný, což se nám daří již několik let a což považuji za
veliké pozitivum a příslib do dalších let. Všem zaměstnancům společnosti děkujeme. Objem aktuálně plánovaných investičních aktivit při obnově zdravotnické techniky a stavební činnosti v roce 2019
činí více než 2 miliardy Kč. Stejně
jako v předchozích letech jsou významné investice plánovány do
všech pěti nemocnic,“ uvedl předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Pro rok 2019, ale i roky následující počítá Krajská zdravotní s vyrovnaným hospodařením.
„Udržet pozitivní trend hospodaření, investovat do areálů nemocKontakty 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 obývací stěnu včetně

skříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu –dohodou. Vše v Mostě. Tel.:
607 277 880 VEČER
■■Koupím HAKI lešení. Telefon:
608 224 183
■■Prodám v Mostě 2 stejné dětské

nic, oprav budov, do modernizace přístrojového vybavení - to jsou
pro nás zásadní úkoly také pro letošní rok. V oblasti personální budeme pokračovat v úsilí o stabilizaci zdravotnického personálu všech
pěti nemocnic, hlavně v lékařských
a sesterských profesích. K tomu budeme nadále využívat úspěšný stipendijní program,“ uvedl dále Jiří Novák.
Na začátku roku byla vyhlášena druhávýzva pro akademický rok 2018/2019 s možností
opět získat stipendium ve výši až
70 000 Kč. Podporováni budou
studenti v oborech lékař, všeobecná sestra, radiologický asistent,
fyzioterapeut, zdravotnický záchranář a zdravotnický asistent.
válendy sestavené do rohu – čalouněná záda a čelo, délka 140 cm
s úložným prostorem. Cena za obě
1 600 Kč. Telefon: 607 277 880 večer.
■■ Prodám v Mostě věšákovou stěnu se zrcadlem a botníkem. Cena
1 600 Kč. Telefon: 607 277 880 večer.
■■ Prodám dětský košík na kolečkách, 2x povlečení žluté a růžové,
perfektní stav. Pouze 1 000 Kč. Tel.:
736 164 363, Most.
■■ Prodám novou tiskárnu Pixma MG 2950, dříve 1 500 Kč, nyní
800 Kč. Bílé dveře interiérové, pravé,
prosklená okénka. Za 400 Kč. Tel.:
736 164 363, Most.
■■ Prodám dvě horská kola značky
Madison a Rixecomp, cena 2 000 Kč.
I jednotlivě. Telefon: 731 709 283

SEZNÁMENÍ

■■ 59/176, hledá hodnou ženu ne-

V oblasti poskytování zdravotní péče mezi strategické úkoly patří získat statut centra komplexní kardiovaskulární péče
v ústecké Masarykově nemocnici. Cílem je také postupné vybudování urgentních příjmů
ve všech nemocnicích Krajské
zdravotní a umístění magnetických rezonancí v každé z nemocnic. Magnetická rezonance v Chomutově je pacientům
již k dispozici. „V Děčíně ji budujeme a v Mostě byly rovněž zahájeny přípravné práce. Chceme
také vybudovat moderní operační sály v děčínské a chomutovské nemocnici, obdobně jako ty,
které letos dokončíme v teplické
nemocnici,“ doplnil Jiří Novák.
Krajská zdravotní bude i v letošním roce investovat s důsledným využíváním dotačních titu-
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kuřačku, která ví, co chce do 54 let 5 000 Kč s možností splátky kauce.
z Mostu a okolí k vážnému sezná- Mám malého pejska. Telefon: 732
mení. Telefon: 607 633 271 – můžete 403 132
i SMS
■■ Pronajmu v Mostě nad nádražím
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obchody,
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MHD a pošta. Telefon: 776 858 776
646
■■Muž 68/172, nekuřák hledá
ženu do 65 let na chalupu, na výlet,
na pokec a vše hezké. Telefon: 607
545 877

Zaměstnání

■■ Hledám zedníka nebo pomoc-

ného dělníka na rekonstrukci 3 bytů
+ další práce v Českých Zlatníkách.
Telefon: 606 264 380

Byty, domy

■■ Sháním dlouhodobý podnájem

1+1 nebo 1+KK (se zařízením) do
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Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora,
čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK
Komořany, United Energy, a. s.,
Městský úřad Meziboří, Domov
důchodců Meziboří, Citadela,
Resort Loučky, Spolužití, Tenba,
knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký bazén, hospoda Černice, zdravotní
středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov

sport

Osmá třída HC Litvínov má titul mistra republiky v kapse
Ostrava - Osmáci HC Litvínov vyhráli mistrovství republiky starších žáků, které se letos konalo v Ostravě. V sezóně neprohráli jediný zápas. Celým turnajem prošli suverénně a padli po nájezdech
až v posledním utkání se Spartou, kdy už bylo jasné, že získaný bod
z utkání jim přisoudil celkové prvenství na MMČR. Tým vedený Jindřichem Kotrlou a Radkem Gogou tak dosáhl skvělého úspěchu.
„Hned od začátku se pro nás
turnaj vyvíjel velice dobře, protože jsme jej zahájili vysokou
výhrou. Celý tým tak získal dostatečné sebevědomí. Celý tým
hrál výborně. Na konci jsme
otáčeli těžké utkání se Spartou.
Jeli jsme na turnaj s cílem, že
se nechceme vracet bez medaile. Pro nás všechny je zisk titulu
velká radost,“ řekl trenér úspěšného týmu Radek Goga. Litvínovští předváděli po celé mistrovství parádní výkony. Poradili si s Plzní, Boleslaví, Kometou, domácími Vítkovicemi

a v souboji o zlato potřebovali zisk alespoň jednoho bodu
se Spartou, který by jim zajistil
zlaté medaile. V utkání prohrávali už 0:3, ale po skvělém comebacku i díky hattricku Tomáš Holčáka potřebný bod získali a mohli slavit celkové prvenství. Sestava HC Litvínov:
Tuhý, Vrzal – Vyhlídal, Kocourek, Síč, Mach, Dudáček, Zetek,
Král – Kurty, Mikolášek, Holčák, Maštalířský, Ščislák, Bednařík, Peroutka, Čech, Šprynar, Tůma.
(jak)

Souš doma hostí
Motorlet

Souš stále
na vítězné vlně
Praha – Oba naši zástupci ve fotbalové divizní skupině B se
představili na hřištích soupeřů v hlavním městě. Zatímco Baník
Souš stále jede na vítězné vlně a z Meteoru si odvezl výhru 3:1,
Mostecký fotbalový klub stále tápe a v duelu na Motorletu doslova propadl, když utržil porážku 6:2. Zajímavostí byla skutečnost, že někdejší hráč Mostu Jakub Vojta svému bývalému klubu nastřílel hattrick.
Meteor Praha – Baník Souš 1:3 (0:1). Branky: 65. Hrdina - 36.
Zd. Weickert, 59. Pátek, 85. Nobst (z pen.). Sestava Souše: Pettík – Pátek, Hudec, Bohata, Vávra, Prokop, Matyáš, Chodora, Zd.
Weickert, Zápotocký, Nobst. Střídali: Christof, Štípek, P. Haváček, Popelka, Strnad.
Motorlet Praha – Mostecký FK 6:2 (2:1). Branky: 25. Vojta,
40. Kostka, 50. Vojta, 52. Vojta, 71. Měska, 89. Kutina - 43. a 68.
Zigmund. Sestava MFK: Nejedlý – Tancoš, Kotlan, Linka, Benda,
Rilke, Králík, Kasal, Zigmund, Vait, Šípek. Střídali: Michal Macháček, Kodeš, Hejtmánek, Vaněk.
(jak)

těže, protože nám to může pomoci se lépe motivovat do dalších těžkých zápasů, které nás ještě čekají,“
doplnil trenér.
Slavia Praha – DHK Baník
Most 32:28 (17:14). Nejvíce bra-

nek: Tulipánová, T.Fryčáková 7,
Pokorná 6, Galušková 5/2 - Kovářová 8, Šustková 8/3, Mikulčik
4. Rozhodčí: Bečička, Horák. Sedmimetrové hody: 3/2 – 4/3. Vyloučení: 5:3. Diváků: 350. (jak)

Fotbalistky si dojely pro vysokou výhru do Švermova
ÚSTECKÝ KRAJ - Společný tým Baníku Souš a SK Ervěnice-Jirkov
odehrál první utkání jarní části mistrovské soutěže na hřišti druhého Švermova. Kádr žen pro jarní část soutěže byl částečně obměněn.
Odešly zkušené hráčky,
Váňová a Ratajová, do druholigové Čáslavi a nejlepší střelkyně nejen týmu, ale i celé soutěže Podaná začala svou novou
životní etapu v Pardubicích.
Tým posílily Kolomazníková
z Teplic a také Šumová, která
o se vrátila do týmu po dvouleté přestávce a Šimonková, která
se vrátila do kádru po zranění.
Očekával se bojovný zápas, hrál
druhý s prvním celkem soutěže. Z prvního jarního startu bylo nakonec vysoké vítězství.

„Z utkání jsme měli zpočátku obavy. Vzhledem k tomu, že
se částečně obměnil kádr a také
z důvodu nemocí a pracovního
vytížení zimní příprava neprobíhala podle představ, tak nakonec je pro nás výsledek skvělý. Zápas jsme dobře zvládli jak
po taktické stránce, tak jsme byli úspěšní i v proměňování brankových příležitostí, kdy jsme ke
vstřelení branky nepotřebovali velké množství šancí jako
v jiných zápasech. Pochvalu zaslouží i tým domácích, kdy bo-

Třetí turnaj vyhrál
Meteor Třemošná
Tým Meteoru Třemošná
se stal vítězem v pořadí třetího turnaje mezinárodní hokejové série Easter Cup 2019.
V něm soupeřilo sedm týmů
kategorie U10. Konečné pořadí: 1. Meteor Třemošná, 2.
SD Czech Hockey Project, 3.
HC Slovan Louny, 4. North
Tiger, 5. Avantgard Hockey
CZ, 6. Mostečtí Lvi, 7. Avantgard Hockey Eu.

Vítězná série Černých andělů skončila,
tentokrát body ze Slavie nepřivezli
Praha - Jarní vítězná série Černých andělů bohužel skončila.
Pražská Slavia dokázala na domácí palubovce porazit mostecký tým rozdílem čtyř branek.
„Bohužel nás tentokrát zradila koncovka, měli jsme velmi špatnou úspěšnost ze všech pozic. Dokázali jsme si sice vypracovat dostatek šancí, ale nedařilo se nám je
proměňovat. Soupeři naopak velmi dobře fungovala souhra obrany s brankářkou. Zápas se pro nás
ve druhé půli vůbec nevyvíjel dobře, v jednu chvíli jsme prohrávali dokonce o osm branek, ale dokázali jsme se dostat zpět do hry,
skóre už se nám ale otočit nepodařilo,“ komentoval výsledek utkání trenér mosteckého týmu Peter
Dávid. „Každá série někdy končí a nás to bohužel potkalo právě
nyní. Mrzí nás to, ale musíme se
s tím co nejrychleji vyrovnat. Možná je dobře, že toto klopýtnutí přišlo ještě během základní části sou-
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Aktuální lídr fotbalové divizní skupiny B, celek Baníku Souš, hraje tentokrát na
domácím hřišti. V sobotu
6. dubna od 16.30 hodin hostí na svém hřišti celek Motorletu Praha.

Fotbalistky jedou
hrát do Postoloprt
Fotbalistky Souše/Ervěnic-Jirkova čeká další mistrovské utkání Divize
A Čechy na půdě soupeřek.
V druhém jarním utkání
se představí na hřišti v Postoloprtech, a to v sobotu
6. dubna od 10.00 hodin.

Mostecký FK
vyzve Kladno
V dalším utkání fotbalové
divizní skupiny B se na domácím hřišti představí také Mostecký FK. Ten odehraje své utkání už dopoledne a jeho soupeřem bude
silné Kladno. Utkání MFK –
SK Kladno se hraje v sobotu
6. dubna na Fotbalovém stadionu Josefa Masopusta od
10.15 hodin.

Výběr Mostu
zamíří do Brna

joval až do konce zápasu a celý
zápas se hrál duchu fair play,“
zaznělo z trenérské lavičky vítězek.
TJ Baník Švermov – FK Baník Souš/SK Ervěnice-Jirkov
1:5 (1:3). Branky Souše/Ervěnic: Svobodníková 2, Lukešová, Šumová a Polívková; bez
ŽK a ČK; 50 diváků. Sestava Souše/Ervěnic: Flachsová
– Hejduková, Plochá, Králová, Novotná, Šimonková, Svobodníková, Lukešová, Tóthová,
Polívková, Šumová, Bečáková,
Dojáčková, Nováková. Vedoucí: A. Hausdorfová. Trenéři: K.
Giampaoli, O. Chlad a P. Dojáčková.
(jak)

V neděli 7. dubna čeká výběr Mostu výjezd k dalšímu
mistrovskému utkání Superligy na hřiště letos vše válcujícího Brna. Vedení týmu ví,
že bude nesmírně důležité
postavit konkurenceschopnou sestavu. Vedoucí týmu
Janeček věří, že Most v Brně
předvede dobrý výkon.

Další dva turnaje
série Easter Cup
Letošní mezinárodní hokejová série mládeže Easter Cup pokračuje o víkendu
dalšími dvěma turnaji. Ty se
budou hrát v Mostě a v Bílině. V Bílině se střetnou týmy
kategorie U14, v Mostě pak
budou soupeřit celky U13.

Turnaj ve šprtci
MOST - Středisko volného času ve spolupráci s Billiard-hockey clubem Most zve ve čtvrtek 18. dubna od 9 hodin na turnaj v billiard-hockeyi šprtci VELIKONOČNÍ POHÁR STARCOLOR.
Turnaj je zařazen do ČESKÉHO POHÁRU 2019 (kategorie Expres) a Žákovské Tour 2019. Zúčastnit se mohou registrovaní
i neregistrovaní hráči šprtce. Nahlášení jména či jmen účastníků, případně úhrada startovného je nutné do pondělí 15. dubna
do 12 hodin. Pro nahlášení je možné použít e-mail: jakub.hasil@
post.cz nebo tel. 603 337 054. Hráči přihlášení později budou zařazeni pouze při dostatečném počtu hracích stolů.
Prezentace hráčů je od 8.30 do 8.50 hodin., předpokládaný konec ve 13.30 hodin. Vstupné 50,- Kč / 25,- Kč žáci a junioři (ročník 2002 a mladší). Přezůvky nutné!
(nov)

Mladší žákyně
a mladší žáci Baníku
V neděli 7. dubna odehrají svá další mistrovská
utkání na domácí palubovce ve sportovní hale v Mostě mladší žákyně a mladší žáci U14 Basketbalového klubu Baník Most. Žákyně vyzvou Sokol Kladno od 10.00
hodin, žáci pak BK Kunratice DDM P10 od 12.00 hodin.
(jak)
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fotoreportáž

Putovní výstava Má vlast poprvé v Mostě
MOST – Mostečané, ale i přespolní, kteří mají cestu kolem magistrátní budovy, by neměli vynechat příjemnou procházku nově revitalizovaných parčíkem, v němž je nyní instalována fotografická putovní výstava s názvem Má
vlast – Cestami proměn. Na několika desítkách panelů zde můžete sledovat
zajímavé proměny a příběhy vybraných staveb v Ústeckém kraji, včetně těch
mosteckých. Výstava zde bude k vidění až do konce dubna.
„Těší mě, že se podařilo část výstavy, která představuje úspěšné projekty měst
a obcí z různých koutů naší země, přestavit také v Mostě. Na výstavních panelech prostřednictvím fotografií a příběhů můžete sledovat, jak se dříve chátrající objekty mění v objekty důstojné, s užitečnou náplní, jak dostává novou
tvář veřejný prostor. Město Most se na výstavě, která má každoročně premiéru
na pražském Vyšehradě, prezentovalo už dvakrát. Jednou s proměnou volnočasového areálu Matylda a na aktuální výstavě s proměnou jezera Most,“ uvedl
k uvedení výstavy v Mostě primátor města Jan Paparega.
Do Mostu výstava, respektive její část, doputovala prvně. K prohlédnutí je
tu kolekce Ústeckého a Libereckého kraje, mezi níž můžete zhlédnout také
prezentaci projektů z města Mostu, a to jezera Most. „Chceme upozornit na
zdařilé projekty, které se podařilo realizovat, ale i na ty, které město chystá. Mezi ně patří například revitalizace parku Střed, na jehož proměnu získalo město
grantovou podporu Nadace Karla Komárka,“ doplnil primátor. Mezi dalšími
proměnami najdou návštěvníci výstavy například i nedaleký osecký hrad Rýzmburk, faru v Zubrnicích, ralské muzeum, jezero Milada, zámek Valdštejnů, hrobčickou lesní naučnou stezku a mnoho dalšího.
(sol)

MÁ VLAST

ObdObí realizace: > 2008–2014

CESTAMI PROMĚN
2018/2019

MosT
Ústecký kraj
RUMBURK
DĚČÍN

TEPLICE
LITVÍNOV
CHOMUTOV

ROUDNICE N.L.

LOUNY
KADAŇ
ŽATEC

www.cestamipromen.cz

POŘÁDAJÍ

Jezero Most se nachází v místech, kde stávalo
původní královské město Most. Tomu se ale staly
osudným bohaté zásoby hnědého uhlí nacházející
se přímo pod městem. V roce 1962 rozhodla
vláda o likvidaci Mostu. Město, které vznikalo
po staletí, bylo zbouráno, a do míst, kde dříve žili
lidé, nastoupily velkostroje. Těžba probíhala do
roku 1999. To už se ale připravovaly plány sanace
těžbou dotčeného území. Byl vybrán hydrický
způsob rekultivace, tedy vytvoření jezera. Před
samotným napouštěním probíhaly několik let
intenzivní sanační práce na utěsnění dna budoucího jezera.

iniciátOr: > Statutární město Most

V říjnu 2008 bylo otočeno kohoutem a do míst,
kde kdysi stávalo královské město, začala proudit
voda. Po zhruba šesti letech, v září 2014, bylo
napouštění ukončeno. Vzniklo tak nejhlubší
jezero v České republice (maximální hloubka je
75 metrů). Zatopenou plochou 309 ha je druhým
nejrozlehlejším jezerem v České republice a s průhledností vody do hloubky až 8 metrů jedním
z nejčistších. V jezeře je 70,5 milionů kubíků
vody (více mají už jen přehrady) a břehová linie
jezera je dlouhá 9 380 m. Do míst, kde kdysi žili
lidé, se tak znovu vrátil život, i když v jiné formě.

Jezero Most je napuštěné. K tomu, aby lidé mohli
plně využít jeho rekreační potenciál, je třeba
ještě dokončit tři zásadní stavby. Silnici podél
jezera včetně cyklostezky, obslužné komunikace
a inženýrské sítě, a také pobřežní oddychovou
zónu s přístavištěm, plážemi a plovoucími moly.
Tyto stavby by měly být dokončeny tak, aby
v červnu 2019 mohlo být jezero zpřístupněno
široké veřejnosti. Už nyní je ale na jezero krásný
pohled – hlavně z věže přesunutého kostela
Nanebevzetí Panny Marie nebo z hradu a vrchu
Hněvína v Mostě.

September 2014. In this way, the deepest and also
second largest lake in the Czech Republic came
into being. The Most Lake has been filled up. In
order to utilise its recreational potential fully it is
necessary to finish three principal constructions
– the road and cycle track along the lake, service
roads and underground utilities as well as coastal

relaxation zone with a port, beaches and floating
jetties. These will be open in 2019, however, as
early as today there is a beautiful view of the lake,
especially from the tower of the transferred Virgin
Mary Assumption Church.
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investOr:
> Česká republika prostřednictvím Ministerstva financí a
státního podniku Palivový kombinát Ústí - program řešení
ekologických škod vzniklých před privatizací těžebních
hnědouhelných společností v Ústeckém a Karlovarském kraji
> Statutární město Most
Další partneři:
> Ministerstvo průmyslu a obchodu
> Ústecký kraj
> Hospodářská a sociální rada Mostecka
PrOjektant:
> Báňské projekty Teplice a.s. (nyní B-PROJEKTY Teplice s.
r. o.)
> ARTECH spol. s r.o.
> MV projekt spol. s r.o.
realizátOr:
> Palivový kombinát Ústí, státní podnik
> HERKUL a.s.

The MosT Lake
The Most Lake is situated in places where there
used to be the original royal town of Most.
Extensive brown coal supplies, located right under
the town, have become fateful for the town of
Most. In October 2008, a valve was opened and
water began to flow to the place of the former royal
town. After about six years, the filling-up ended in
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