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Čeká koupaliště Ressl poslední sezona?
MOST – Přírodní koupaliště Ressl čeká možná poslední sezona. Ještě
minulý týden jeho majitel, mostecký podnikatel Josef Smolík, nevěděl, zda koupaliště vůbec otevře. Vše záviselo na podpoře města,
které už vloni provoz areálu zasanovalo z městského rozpočtu. Letos se situace opakuje. Peníze město sice přislíbilo, ale ne tolik, kolik
podnikatel požaduje. Letos prý bazény napustí možná naposledy.
lo dotaci, aby se areál mohl prvního června otevřít,“ uvedl Josef
Smolík.
Na téma nejbližší budoucnosti
koupaliště Ressl proběhlo v závěru minulého týdne jednání mezi
provozovatelem a vedením města. „Dohodli jsme se, že město přispěje 270 tisíc korun. Letos už ale
naposledy. To znamená, že příští sezona je značně nejistá,“ uvedl
Josef Smolík, který hodlá areál po
sezoně nabídnout městu k odprodeji. „Pokud město Most koupaliště nekoupí, nabídneme ho k prodeji inV přírodním areálu na Resslu funguje
vestorům,“ říká Jovelký umělý bazén rozdělený pro malé
sef Smolík.
a velké návštěvníky s vodními atrak„Finanční podpocemi. Zachované zůstalo brouzdaliště
ru na provoz koupro nejmenší doplněné o vodní hříbpaliště budeme proky. Ve „velkém“ bazénu je divoká řeka,
jednávat na červnotobogán, skluzavky a masážní lavice.
vé radě města. Navržen je příspěvek ve
V areálu je restaurace s letní terasou
stejné výši jako vloa grilovištěm, minigolf, pétanque, teni, dvě stě sedmdesát
nisová hala se dvěma kurty, hřiště na
tisíc korun,“ uvedl
plážový volejbal, dětské hřiště, venprimátor Mostu Jan
kovní obří šachy a přírodní amfiteátr.
Paparega.
(ina)

Stejně jako vloni, i letos hrozilo, že si Mostečané v oblíbeném přírodním koupališti nezaplavou. A co víc, možná o něj dokonce přijdou. Podle podnikatele
Josefa Smolíka, který areál vlastní, se provoz nerentuje. „Provoz je
značně ztrátový. Sezonu dotuji minimálně půl milionem korun, což
je nenosné. Velmi vážně jsem už
vloni uvažoval o odprodeji možnému investorovi. Ten měl ale s areálem jiný záměr, než zde provozovat koupaliště. Město tehdy poskyt-

Letní koupaliště Ressl je nejstarší ze všech čtyř mosteckých veřejných koupališť. Vzniklo už v šedesátých letech 20. století.

 ZUŠ OPEN
MOST – ZUŠ v Moskevské
ulici zve 31. 5. od 14 do
17 hodin na ZUŠ OPEN.
Akce se koná ve výstavní síni
ZUŠ a přilehlém parku. Výtvarné a divadelní dílny, koncert skupiny „Nedloubej se
v nose“ a další.
 Dětské operetky
MOST – Dětské operky Karkulka a Budulínek uvede
27. 5. od 18 hodin ZUŠ F. L.
Gasmanna Most. Hudba: Jaroslav Uhlíř, libreto: Zdeněk
Svěrák. Vstupné 50 Kč. Výtěžek ze vstupného bude věnován na konto PARAPLE.
 Koncert v parčíku
MOST – Město Most zve
30. 5. od 17 do 18 hodin do
parčíku mezi magistrátem
a hotelem Cascade na Promenádní koncert. Hraje Big
Band Zdenka Togla. Vstupné
je zdarma.

Vážení čtenáři,
příští vydání týdeníku
Homér vyjde 7. června.

SHD Komes skončil!
MOST – Nejvyšší budova v Ústeckém kraji a pátá nejvyšší v republice (nepočítaje kostelní věže) SHD Komes má od minulého pátku
nový název. Její majitel ji oficiálně „pokřtil“ na SaS GROUP TOWER.
Kdo v pátek do pozdních večerních hodin slyšel hlasité dunění
hudby a viděl rozzářený „Komes“, asi netušil, že na jeho střeše se
právě odehrává velkolepá párty k příležitosti přejmenovávání nejvyšší mostecké budovy. „Křtiny“ si nenechal ujít například zpěvák
Martin Maxa, modelka a zakladatelka národní soutěže krásy, Miss
Czech Republic Taťána Makarenko a další celebrity. „Přejmenování jsme plánovali dlouho, ale teprve nyní se vše podařilo zorganizovat i s touto akcí,“ uvedl majitel firmy SaS Energo Josef Smolík. Nový název je zatím vidět pouze ze směru od hlavní pošty. Z pohledu
od sportovní haly zůstává ještě ten starý. „Původní název na druhé
straně jsme nemohli sundat kvůli silnému větru. Až to počasí umožní,
nahradíme ho novým a dokončíme i upravu fasády,“ dodal majitel.
Stavba SHD Komes, včetně přípravných prací, probíhala v letech 1970 až 1984. Budova byla postavena pro generální ředitelství
Severočeských hnědouhelných dolů (SHD), které řídilo celý severočeský hnědouhelný revír. V roce 1984, kdy byla stavba zprovozněna, se jednalo
o nejvyšší budovu v tehdejším Československu –
s výjimkou věží katedrály sv. Bartoloměje v Plzni
(102 m) a katedrály
sv. Václava v Olomouci (101 m). Když byly v Praze dokončeny
mrakodrapy City Tower
(109 m) a City Empiria
(104 m), ocitl se SHD
Komes na třetím místě administrativních staveb.
Budovu
ředitelství
SHD projektovali architekti Václav Krejčí, Jiří
Fojt a Míťa Hejduk. Má
23 nadzemních podlaží,
stavební výšku 96 metrů, nejvyšší bod je ve
výšce 100 metrů. (ina)
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Máte fotky z roku 1990?
MOST – Magistrát města Mostu hledá fotografie z roku 1990. Obrací
se na veřejnost.
Máte fotografie z Mostu z prvního porevolučního, tedy roku
1990? Byli byste ochotni zapůjčit je městu za účelem zveřejnění ve
stolním kalendáři? Obraťte se na oddělení kanceláře primátora a tajemníka na Kláru Vydrovou nebo Alenu Sedláčkovou, telefonní číslo 476 448 326 nebo 476 448 318 nebo e-mailovou adresu: listy@
mesto-most.cz
(nov)

Jiří Grygar v knihovně
MOST – Milovníci astronomie a obdivovatelé Jiřího Grygara si přijdou na své. Se známým fyzikem si mohou přijít popovídat 27. 5. od
16 hodin do Městské knihovny v Mostě.
Nepotřebná astronomie aneb Jednou
z ní vlády budou vybírat daně. Přední český astronom bude vyprávět o přínosech astronomie pro běžný život. Jiří
Grygar je mimo jiné astrofyzik, popularizátor vědy v oblasti astronomie, astrofyziky a vztahu vědy a víry a držitel několika ocenění. Od roku 1966 každý rok
sestavuje přehled nejdůležitějších astronomických objevů uplynulého roku
pod názvem Žeň objevů, který prezentuje na přednáškách a poté zveřejňuje
Foto zdroj: Akademie
tiskem (nejprve v časopise Říše hvězd,
věd České republiky
později Kozmos).
(nov)

komunální politika

Kdy se zprovozní čtyřpruh?
Odhaduje se konec roku

MOST – Uzavírka části čtyřpruhu
u Hněvína a s ní spojené omezení
v dopravě a objížďky by mohly
pro řidiče skončit v závěru roku.
Nezvyklý pohled se naskýtá řidičům, kteří jezdí po čtyřpruhu mezi Mostem a Litvínovem. Místo mostu, který stál ještě nedávno na vyústění silnice
I/13 směrem na Chomutov, je
díra. Most byl v havarijním stavu a musel jít k zemi. V současné době končí demoliční práce
a začíná příprava budování základů pilířů. Není výjimkou, že
při demolicích mostů nastanou
nečekané komplikace. Podobně
jako u demolice mostu v Rudolicích, se obdobná situace objevila i zde. „I v tomto případě se
zhotovitel potýká s nepředvídatelnými komplikacemi. S ohledem na popraskané nosníky probíhalo jejich snášení z prostoru
nad železniční tratí s bezpečnostním opatřením formou zpevnění přídatným ocelovým nosníkem. Zhotovitel se musel poprat
i s větším objemem bouracích
prací u základů pilířů,“ popsala
mluvčí Ředitelství silnic a dálnic
Nina Ledvinová. Podle jejích
slov ale i přes uvedené komplikace zhotovitel zatím postupuje
podle harmonogramu. Uzavírka na části čtyřpruhu u Hněví-

Vskutku zvláštní pohled – ještě nedávno zde stával most.
na začala zkraje roku a je možné, že by ještě do konce tohoto
roku mohla skončit. „Nyní začínají přípravné práce pro výstavbu nového mostu. Pakliže další postup prací bude probíhat již
bez dalších komplikací, dokončení by mělo být do první poloviny
měsíce prosince 2019,“ potvrdila
mluvčí. V případě výskytu dalších komplikací ale hrozí skluz.
„V takovém případě by nasta-

lo riziko posunu dokončení až
do jara příštího roku,“ připustila Nina Ledvinová. Omezený
provoz by měl zůstat ve stejném
režimu. „Současný stav uzavírky a objízdných tras je plánován
po celou dobu výstavby mostu až
do jeho zprovoznění,“ doplnila
mluvčí.
Až se silnice na mostě u Hněvína obnoví, řidiči si provoz bez
objížděk nebudou užívat prav-

děpodobně dlouho. Na tento
most totiž navazují další, které
jsou rovněž v kritickém stavu.
„Nejen na silnici I/27 je několik dalších mostů, u kterých připravujeme rekonstrukci. V současnosti máme několik mostů již
před soutěží na zhotovitele stavebních prací a k dalším je zpracovávána projektová dokumentace,“ vysvětlila mluvčí Ledvinová.
(sol)

Na Benediktu vzniká nový okruh
Bude pro sportovce i pěší bezpečnější

1. 6. 2019

14–18 hod.

ve vinařství Johann W v Třebívlicích
soutěže pro děti | malování na obličej | jízda na koni (á 30 Kč)
v 15 hodin vystoupení Klauna Kristyána a Maxmiliána (psí estráda)
od 17 hodin Sváťovo loutkové dividlo: Kašpárek a hodná víla Jarmilka
pro větší děti střelba ze vzduchové pušky | občerstvení na nádvoří | sladké odměny

vstup zdarma
parkování zajištěno
Těšíme se na Vás!

MOST – Na Benediktu finišují stavební práce na vybudování stezky
pro pěší, bruslaře a cyklisty. Upravují se stávající trasy in-linové dráhy, buduje se nové veřejné osvětlení a nový chodník.
Oblíbený sportovně relaxační areál si pro svou cyklistickou a in-line dráhu oblíbili nejen obyvatelé Mostu, ale i lidé ze širšího okolí. Kvůli větší
bezpečnosti a prevenci úrazů
se zde město rozhodlo udělat
změny. „Úpravy, které se na Benediktu realizují, se týkají především vymezení in-line dráhy
a to v části před místním malým
kruhákem, směrem od restaurace k letní scéně. Dráha vede no-

vě mimo parkoviště vozidel tak,
aby bruslaři, cyklisté a lidé, kteří chodí po této dráze, nebyli ve
střetu s vozidly, která tu parkují. Nově budou jezdit v prostoru
před vozidly, nikoliv za nimi,“
uvedl náměstek primátora Marek Hrvol. Cyklisté si nyní budou moci po pár metrech vybrat, zda chtějí pokračovat po
okruhu, nebo se vydají směrem
do kopce po nové cyklostezce.
„Současná silnice bude již jen

pro motoristy, tudíž pro všechny bezpečnější,“ doplnila Klára Vydrová z tiskového oddělení města.
K oddělení in-line dráhy došlo díky vytyčení nového plotu, který tu například ohraničuje místní letní scénu. Úpravy
nebudou znamenat ani omezení stávajících parkovacích míst.
Součástí projektu je také výstavba nového veřejného osvětlení podél cyklostezky a vybudování nového chodníku a rekonstrukce stávající komunikace v celkové délce 472 metrů.
Povrch nových úseků bude ži-

vičný, z litého asfaltu, hladký,
ale nekluzký. „Stávající cyklostezka na Benediktu se dokončí i v posledním úseku (u dřeváku). Je to jediný úsek, který
tu není vyasfaltovaný a součástí této části cyklostezky je i veřejné osvětlení,“ ujistil náměstek.
Městskou pokladnu stavební
dílo přijde na necelých 3,6 milionu Kč a předpokládané dokončení je naplánováno na konec května letošního roku. Na
Benediktu se plánuje ještě také rekonstrukce dalšího z místních hřišť, na které se nedostalo
v minulém roce.
(sol)

deozáznam je pořizován z celého odbavovacího prostoru před
kontaktními pracovišti evidence vozidel. V minulosti totiž došlo ke konfliktním situacím v této části úřadu. „Ve třetím patře je pravděpodobnost
množství lidí největší. Vyřizují se zde řidičáky, značky, sociální dávky, je zde oddělení přestupků apod. Záběry jsou poté
směřovány ke strážníkovi, kte-

rý je na svém místě v přízemí.
Kdyby se cokoliv stalo, řešila se
nějaká konfliktní situace, může
tu policista ihned zasáhnout,“
vysvětlil ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol. Kamery také hlídají okolí magistrátu, městští strážníci tak mají
pod dohledem i místo nového
parčíku u magistrátu, nebo také
prostory v pasáži U Lva a další.
(sol)

Třetí patro radnice hlídají kamery

MOST – Na mosteckém magistrátu by mělo být bezpečněji a hlavně
klidněji. Jsou zde totiž nové kamery.
Nové kamery přibyly na
chodbě ve třetím patře magistrátu města. Snímají prostor před konkrétními okénky
na odboru správních činností.
Záběry jsou směřovány na kamerový systém Městské policie
Most. „Důvodem instalace kamer je bezproblémové zajištění

objednávkového systému klientů. Kamery byly nainstalovány
z důvodu zajištění přehlednosti a plynulosti při odbavení žadatelů v průběhu úředního dne.
Není pravda, že by kamery zabíraly jen prostor okének,“ informovala Klára Vydrová z tiskového oddělení magistrátu. Vi-

Do mosteckých ulic vyjeli strážníci na kolech
MOST – Do celostátní, květnové kampaně za čistější prostředí ve
městech Do práce na kole se letos zapojil tým strážníků mostecké
městské policie. Po celý květen nechají auta doma a budou se dopravovat do práce na kole nebo pěšky.
Mostečtí strážníci využívají kola také k hlídkové činnosti. Od května do září můžete
v Mostě potkat dvoučlenné cyklohlídky v reflexní výstroji na kolech s označením městské policie. „Cyklohlídky nejsou úplnou
novinkou, ale vysíláme je do ulic
častěji. Výhodou je, že se dosta-

nou na místa, na která se nedostanou motohlídky, a pěší hlídky
by je procházely mnohem déle. Do
parků, zahrádkářských kolonií, do
odlehlejších ulic a částí města, nebo i v rekreačních oblastech, jako
je Matylda, Šibeník, Ressl, je využíváme ke kontrolám apod. Také
mohou reagovat rychleji než pě-

ší hlídky, takže je tento prostředek
velmi efektivní,“ vysvětluje ředitel
Městské policie Jaroslav Hrvol.
Městská policie tak podporuje myšlenku udržitelné mobility a zároveň strážníci udělají něco pro své zdraví a fyzickou kondici. „Prozatím máme čtyři strážníky cyklisty, někteří jezdí každý den, pokud to dovoluje počasí. Chtěli bychom to ještě ale rozšířit o další čtyři, abychom jich celkem měli osm. Je ale důležité, aby
měli strážníci fyzičku a jezdil ten,

kdo to zvládá,“ vysvětluje Jaroslav
Hrvol.
Strážníci využívají ke své práci také motocykly. „Využíváme
je obdobně jako kola. Jsou rovněž
operativnější a využívají se tam,
kam se nedostane vozidlo. Kolo ale
může jezdit po chodníku, po trávě a podobně. Na motocyklu může jezdit jen jeden strážník, kdežto na kolech jezdí dvoučlenné hlídky. Raději než motocykly bychom
chtěli jít cestou jízdních kol,“ dodal ředitel.
(sol)

zpravodajství
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Do knihovny se stěhuje IQ park
„Chytré hračky“ pro děti i dospělé

MOST – Den dětí proběhne v mostecké knihovně jaksepatří. Chystá
se tu totiž výstava science centra IQpark Liberec.
Městská knihovna Most společně se science centrem IQpark
Liberec připravila pro děti
k jejich svátku jedinečnou akci.
Hlavolamy tu sice už knihovna
v minulosti již představila, ale
půjde o nové modely, a navíc tu
budou déle než v minulosti a po
celou dobu zdarma. „Výstava
obsahuje 13 exponátů, které jsou
sestrojeny tak, aby se návštěvníci mohli hravou a zábavnou formou dozvědět řadu zajímavých
informací, např. o lidských smyslech nebo i to, jak někdy vlastní
smysly klamou. Vyzkouší si, jaké
je to sedět na ostnech jako fakír,
nebo jak vypadá 3D obtisk jejich
ruky nebo dokonce hlavy,“ prozradil ředitel knihovny Petr Petrik.
Jedinečnost výstavy spočívá
v tom, že na rozdíl od běžných

výstav či muzeí, kde jsou exponáty doslova „nedotknutelné“, zde je zapotřebí s vystavenými objekty pracovat a takříkajíc jim „přijít na kloub“. Každý exponát v sobě skrývá prvek pobavení, hry nebo objevitelského vzrušení. Celkový
dojem z výstavy lze shrnout do
věty: Poznání je zábava. Dotýkat se exponátů je dokonce
nutností!!! „Chceme to dát dětem jako dárek. Exponáty budou zapůjčeny z Liberce. Jde
o putovní komplet, kterých tu
mají několik, a my jsme si jeden
vybrali. Je určený pro všechny,
i pro dospělé, stejně jako i pro
malé děti. Jedná se o interaktivní hry, takže se mají všichni na
co těšit,“ láká na atrakci ředitel Petrik.
(sol)

Výstava začíná v sobotu 1. června od 9 do 12 hod. Bude umístěna v
dětském oddělení a potrvá do 31. srpna
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Dycky Most! A co dál?
Asi nikdy nebylo jméno našeho města skloňovanější než
od začátku tohoto roku. Respektive od chvíle, kdy Česká televize začala vysílat seriál
s názvem Most! Tvůrcům musím poděkovat, není slavnějšího města v České republice. Ostatně Richard Müller to
na plese města také zmiňoval.
Ačkoliv seriál skončil, o placky a trička je stále v turistickém informačním centru zájem. Ale co bude dál?
Když jsem sledoval každý
týden vysílání České televize, tak jsem se v mnoha momentech přistihl, že se skutečně od srdce směji. Jak šel čas,
tak jsem sledoval, jak se seriJan Paparega
ál těší velké oblibě a to nejen
u místních, ale i u široké veřejnosti. Hlášky, které jsou dnes již, kání finančních prostředků potroufnu si říci, kultovní, rezono- třebných k odkupu bytových jedvaly nejen při různých jednáních, notek zpět do vlastnictví města?
ale například jsem je zaslechl i na Jsem založením optimista a budu
dovolené v zahraničí. Celá země věřit, že ano.
V seriálu bylo mnohokrát visměřovala svůj zrak každé pondělí do našeho města a ihned po dět, že když se chce, tak to jde.
ukončení série se do Mostu vyda- Doufám, že budeme představila vládní delegace, společně se zá- telům naší země konečně stát za
stupci kraje a místních organiza- to, aby nás brali vážně, a nikocí. A zde přichází možná odpo- li aby jen planě slibovali. Nikdy
věď na otázku v titulku. Co dál? v minulosti jsme neměli tolik poDokáže dílo pánů Jana Prušinov- zornosti, které se nám dostalo
ského a Petra Kolečka přimět ko- v uplynulých měsících. Tvůrcům
nečně vládu České republiky, aby se podařilo s nadsázkou předstaměstům, jako je Most, začala sys- vit naše město, které historicky
tematicky pomáhat? Přenesou se utrpělo velké šrámy na těle i duši.
dlouhé debaty od stolů až k nám Na politické reprezentaci je nyní,
do města? Vyslyší již konečně na- aby podala lék.
Dycky Most!
še volání po změně systému v obJan Paparega,
lasti vyplácení sociálních dávek?
primátor města Mostu
Pomůže nám popularita k zís-

Pozor na falešný leták!
MOST - Facebookem se šíří falešný leták SVČ Most na slavnostní
otevření lanového centra 28. června 2019. Nejedná se o letáček města Mostu. „Prosíme, abyste se nikam nepřihlašovali a neposílali vstupné. O slavnostním otevření vás budeme včas informovat na webových
stránkách města a Facebooku,“ vzkazuje město Most.
(nov)

Chytré hlavy zvou na putování „Za uhlím a permoníky“
školy,“ uvedla Simona
Vašková z Ekologického centra Most pro
Krušnohoří. Školáci
se díky návštěvě muzea například dozvědí,
Novinku připravilo pro letoš- mostecké školy. „Jako první se v jakých podmínkách
ní rok pro žáky prvního stup- vydali do muzea žáci třetích tříd se v minulosti těžilo
ně základních škol Ekologické z 10. ZŠ v Mostě, tento týden se uhlí a mnoho zajímacentrum Most, a to ve spoluprá- do muzea podívali školáci ze 14. vostí o hornících a jeci s Vršanskou uhelnou a Pod- a 18. ZŠ v Mostě a 27. května če- jich povolání. Výklad je pro děkrušnohorským technickým mu- ká dobrodružná a naučná stezka ti o to poutavější, že je podpořen
zeem. Stezku již absolvovaly tři také žáky z litvínovské jazykové ukázkou reálných prostor. V hornickém muzeu je navíc
široká sbírka, mnohPodkrušnohorské technické muzeum je otevřeno i široké dy unikátních, stroveřejnosti, a to od března do října. Pro letošní rok chystá jů a předmětů z těžatraktivní novinky. Jednou z nich bude například i obří mo- by, které mohou vidět
žáci i reálně v chodu.
del povrchového dobývání v rámci nově otevírané expozi- Bezpochyby mezi nejce. Slavnostní zahájení se uskuteční 30. května od 13 hodin. zajímavější části naučné stezky patří simuloMOSTECKO – Školáci z mosteckých i litvínovských základních škol
mohou během května absolvovat dobrodružnou exkurzi v Podkrušnohorském technickém muzeu. Projekt v podobě zábavně naučné
stezky s názvem Za uhlím a permoníky finančně podpořila Vršanská
uhelná v rámci programu Chytré hlavy pro Sever.

Když budete mít štěstí v ukázkové škole, třeba potkáte permoníka...

vaná štola. „Žáci si během exkurze mohli osahat a na vlastní kůži
vyzkoušet práci horníka,
postupně navštívili šatnu horníků, tzv. lampárnu, a podívali se i k unikátnímu parnímu těžnímu stroji, který dopravoval uhlí a horníky z dolu
a do dolu. Viděli a prošli si také uměle, ale věrně vybudovanou
a vybavenou štolu. Dozvěděli se
něco málo o tzv. komorování, stěnování, zažili odstřel a také slyšeli na vlastní uši velký hluk, ve kterém horníci denně pracovali,“ popsala Simona Vašková.
Nechybí ani zábavná část stezky, plná vynalézavých úkolů na
téma uhlí, kvíz s otázkami, skládají se puzzle se záhadnými hornickými předměty a řeší se rébusy. „Školáci si vytvořili družstva,
která soutěžila proti sobě ve slalomu mezi permoníky. A aby to závodníci neměli moc jednoduché,
museli běžet s kyblíkem naplněným uhlím. Děti byly z poutavé
exkurze i zábavných úkolů nadšené. Od našich lektorek pak obdrželi dárečky na památku, kterým byl
krásný odznak s permoníkem a diplom s opravdovým uhlím a nakonec si ještě opekly buřtíky,“ dodala Simona Vašková.
(sol)
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DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069

deratizace@zdenek-bilek.cz

zpravodajství

Matky samoživitelky a jejich děti
mají knihovnu a její služby zdarma
MOST – Městská knihovna Most
se dohodla s organizací Women
for Women na dlouhodobé spolupráci. W4W realizuje Program
podporovaného bydlení a psychosociální pomoci pro klientky
a jejich děti.
Knihovna bude poskytovat klientkám a jejich dětem přijatých
do programu Podporovaného
bydlení a psychosociální pomoci
po dobu jejich účasti v programu
registraci a vypůjčení knih zdarma. Registrací zároveň klientky
získají i možnost se bezplatně zúčastnit všech akcí, které knihovna pro své členy pořádá. „Městská knihovna oplývá mnohými
zákoutími, která jsou nejen poučná, ale i útulná pro pouhý relax,
či setkávání se s ostatními členy
knihovny,“ upozornil ředitel Petr
Petrik. Maminky za sebe i za své
děti tedy ušetří jednak 30 korun
za registraci, přičemž každý čtenář obdrží svou kartičku se jmé-

P

SAMOSTATNÁ/Ý ÚČETNÍ
ÚČETNÍ
Nabízíme nadstandardní plat a zaměstnanecké
výhody v prosperující společnosti.
Požadujeme:
na pozici samostatná/ý účetní 5 let praxe v oboru
účetnictví, schopnost samostatně řešit úkoly, praxe
s účetním systémem POHODA výhodou
na pozici účetní 2 roky praxe v oboru, praxe s účetním
systémem POHODA výhodou
Případné nabídky prosím zasílejte na adresu:
Michal Mundl
Člen představenstva Celio a.s.
V Růžodolu 2, 435 14 Litvínov 7
nebo e-mailem na adresu michal.mundl@gmail.com

POLEDNÍ MENU
27. 5. – 31. 5. 2019

Pondělí

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

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
30 Kč
250 g
Pečené kachní stehno, dušené zelí, houskový knedlík
125 Kč
150 g
Pikantní kuřecí WOK, dušená rýže
115 Kč
350 g
Lasagne s vepřovým masem, špenátem, rajčaty a parmazánem 105 Kč

ÚTERÝ

Hráškový krém
150 g
Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
150 g
Kuřecí závitek plněný špenátem, sýrem a sušeným rajčetem,
bramborová kaše
150 g
Kuřecí játra na žampionech, smažené hranolky

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

STŘEDA

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
30 Kč
150 g
Vepřová krkovice s cibulovou krustou, šťouchaný brambor
125 Kč
150 g
Smažený kuřecí Cordon Bleu, vařený brambor, tatarská omáčka 115 Kč
350 g
Bramborové šišky s mákem, máslem, cukrem
a domácí zmrzlinou
105 Kč

ČTVRTEK

Zeleninový krém
150 g
Mexický guláš, dušená rýže
150 g
Uzené maso, dušené zelí, bramborový knedlík
150 g
Smažené rybí filé, bramborová kaše, citron

PÁTEK

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

Dršťková		
35 Kč
150 g
Vepřový kotlet na česneku, smetanový špenát, bramborové noky 125 Kč
150 g
Kuřecí řezanka na kari se zeleninou, pikantní rýže
115 Kč
350 g
Fusilli Carbonara
105 Kč
SPECIÁL 450g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ S KOŘENOVOU
ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO
Doba přípravy speciálu je cca 20 min.
165 Kč

vznikla i tato spolupráce. Klientky W4W, které musí řešit každý
měsíc pečlivě, na co a kolik financí
vydají, jistě uvítají tento dar, který
jim i jejich dětem přinese něco nového, co by si nejspíše, pro potřeby
pro ně nutnější, odřekly. Myslím
si, že pro tyto ženy samoživitelky je každá koruna dobrá. Navíc
to může i pozitivně psychologicky
zapůsobit, neboť se dostanou do jiného prostředí, do kolektivu, mohou si tu hledat a půjčit literaturu, kterou potřebují například jejich děti do školy nebo kterou mají

pro zábavu a podobně,“ uvedl Petr Petrik.
Registrací zároveň klientky získávají i možnost se bezplatně zúčastnit všech akcí, které knihovna pro své členy pořádá. „Pokud jsou již tyto klientky
či jejich děti registrované, a mají průkazky, budou mít výpůjčky i registraci zdarma. Pokud registrované nejsou, tak jim toto
umožníme a taktéž i registrační
poplatky budou zdarma,“ doplnil ještě ředitel.
(sol)

život skokem z mostu, protože
nedokáže řešit svoji životní situaci,“ informoval Vlastimil Litto z Městské policie v Mostě.
Strážníci na místo přivolali Policii ČR a Zdravotnickou záchrannou službu, která muže převezla
do nemocnice na vyšetření.

kolonie Pod Koldomem. Za sportovní halou pod strání našla hlídka chlapce silně pod vlivem alkoholu. „Čtrnáctiletý chlapec byl
při vědomí, nadýchal 1,84 promile alkoholu. Na místo jsme proto přivolali matku opilého chlapce. Chlapec nám ještě řekl, že takto
se opil ještě s dalšími svými kamarády, které jsme po prohlídce kolonie už žádné nezajistili,“ informoval velitel litvínovských strážníků Zdeněk Urban. Opilé dítě převzala do další péče matka
poté, co byl záchranáři prohlédnut.
(sol)

orušené paragrafy

Honička skončila
havárií
Společnost Celio a.s.,
Litvínov 7, V Růžodolu 2,
IČ: 48289922
hledá následující pracovní pozice

nem. Dále dospělý ušetří 220 korun za vypůjčení knih na celý rok
a dítě do 14 let 100 korun. Klientky a jejich děti mohou využít dále půjčování široké škály naučné literatury pro poučení i zábavu, studijní místa, využít mohou
možnost kopírování, vytištění
a skenování dokumentů, dále také internet, společenské hry, dětský koutek, venkovní terasu s posezením, šachy, ptactvem apod.
„Zástupci organizace W4W nám
představili jejich program, který nás oslovil, a na základě toho

LITVÍNOV – Dvě hodiny
po půlnoci hlídka zaznamenala
v ulici Podkrušnohorské vozidlo
bez rozsvícených světel. Strážníci
ho chtěli zastavit a provést kontrolu. Řidič ale před služebním
vozem s rozsvícenou výzvou
STOP začal ujíždět směrem do
Klínů. „V jedné zatáčce ale nezvládl řízení a vyjel mimo vozovku. Než hlídka zastavila, řidič
vystoupil a utekl do lesa. V autě
zůstal pouze spolujezdec, kterému

se zablokovaly při nehodě dveře,“
vylíčil noční honičku velitel
Městské policie Litvínov Zdeněk
Urban. Případem se nyní zabývá
Policie ČR.

Chtěl skočit z mostu
MOST – Žena oznámila na
linku 156, že v ulici Nádražní
se na mostě nachází muž, který
přelezl zábradlí. Na místo byla vyslaná hlídka městské policie, která na místě nalezla muže
včetně oznamovatelky. „Muž
strážníkům sdělil, že chtěl ukončit

Dítě nadýchalo
1,84 promile
LITVÍNOV – K dítěti v bezvědomí přivolali svědci strážníky i rychlou záchrannou službu do zahrádkářské

Omezený provoz v porodnici v Ústí zůstává
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní prodlužuje omezení provozu porodnice ústecké Masarykovy nemocnice, a to až do konce května.
Důvodem jsou pokračující
stavební práce při revitalizaci
prostor pavilonu „D2“ Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Se stavbou je spojena vysoká hlučnost a prašnost, a proto dochází k prodloužení omezení provozu části ústecké gynekologicko-porodnické kliniky, a to do 27. května 2019.
„V provozu po dobu omezení
zůstává porodní sál pro předčasné porody a akutní pacientky. Budoucí maminky se i nadále dostaví na příjem k porodu
v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, kde na základě
vstupního vyšetření lékař rozhoduje o dalším postupu,“ upo-

zornil mluvčí Krajské zdravotní
Ivo Chrástecký.
V revitalizovaných prostorách pavilonu „D2“ Gynekologicko-porodnické kliniky ústecké Masaryčky v provozu pro
pacientky nadále zůstávají: Feto-maternální ambulance včetně porodnických odborných
ambulancí, porodnice nadstandard, pohotovostní služba na
porodnické ambulanci, rizikové těhotenství, porodnické odborné ambulance. Důvodem
omezení provozu části ústecké
gynekologicko-porodnické kliniky v pavilonu „D2“ je revitalizace o patro výše se nacházející stanice větších dětí Dět-

ské kliniky Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně. Pacienti spadající na stanici větších dětí jsou hospitali-

zováni v prostorách oční kliniky v pavilonu „G“ ústecké Masarykovy nemocnice.
(sol)

Po dobu omezení zůstává v provozu porodní sál pro předčasné porody a akutní pacientky.

NEZISKOVKY MOHOU
ŽÁDAT O FINANČNÍ DARY

Druhé kolo přijímání žádostí o dar otevřeno
Společnosti Severočeská teplárenská a United Energy
vyhlásily druhé kolo přijímání žádostí o finanční dary
v rámci projektu Teplená Pohoda.
Žádat o finanční příspěvek na své projekty mohou neziskové organizace až to do 30. června 2019.
Bližší informace, formulář žádosti a termíny jsou k dispozici na www.tepelnapohoda.cz/regionu.

zpravodajství
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„Hokej už mě začal trošku bolet...“
O hokeji a nejen o něm s Martinem Ručinským

LITVÍNOV – Poslední Klubové
setkání, které se konalo v litvínovské Citadele, bylo tentokrát (v této době příznačně)
o hokeji. A nejen o něm. Moderátor a zpravodaj Českého rozhlasu Jan Beneš si totiž pozval
do křesla pro hosty Martina Ručinského, trojnásobného mistra světa, držitele zlaté olympijské medaile z Nagana, bronzové z Turína, a také držitele titulu
mistra české extraligy ze sezony 2014/2015. Bývalý litvínovský hráč, a patriot, byl nedávno uveden do Síně slávy českého hokeje. Nabízíme ochutnávku toho, co (nejen) o sobě prozradil legendární „Růča“…
Skončil jste kariéru v době,
když Litvínov získal mistrovský titul. Věděl jste už před
tím, že je to vaše poslední sezóna? Nebo to přišlo tak, že
jste si řekl, že nejlepší je odejít na vrcholu…
Poslední asi čtyři roky jsem si
vždycky říkal, že je to už naposled. Hokej už mě začal trochu
bolet. Tréninky, dřina…začal
jsem to už pociťovat. Jsem hrozně rád, že jsem mohl skončit
v Litvínově a tak, jak se to stalo, je sen každého hráče. Jsem za
to vděčný.
Jak jste si následně zvykl na
ten klid a jak se s tím vyrovnal?
Určitě jsem měl strach z toho, co bude. Zároveň jsem ale
věděl, že stejně bych mohl hrát
ještě tak rok, dva a ta doba by
stejně přišla. Byl bych v té samé
situaci. Dělal jsem hokej od nějakých pěti šesti let a skončil ve
44. Myslím, že je důležitý si to
nastavit v hlavě. Každej konec
je novej začátek a něco přináší.
Člověk musí vědět, co od života
chce a co by chtěl dělat.
Nepřemlouvali vás, abyste
ještě pokračoval?
Lidé z nejbližšího okolí chtěli, abych ještě pokračoval. Já
byl ale už přesvědčenej… Možná kdybychom nevyhráli titul,
že bych třeba ještě pokračoval.
Tím, že se mi podařilo splnit
si dětský sen, vyhrát extraligový titul, jsem už ale pak neměl
za čím se hnát. Byla to moje největší motivace. Pak se už vytrácí hnací motor. Já jsem vždycky věděl, že hokej je moje jediná věc, kterou jsem měl rád, kterou jsem miloval a které
bych obětoval úplně
všechno.

„Růču“ v křesle pro hosta zpovídal zpravodaj Českého rozhlasu Jan Beneš.
Po tréninku s námi hrál tyčky,
břevna, v autobusu zase karty. Nebyl odměřenej ani drsnej.
Zároveň měl ale i obrovskou autoritu. Všichni ho respektovali a všichni by pro něj udělali
všechno, aby se vyhrálo. Nebyl
žádnej pedant, ikdyž samozřejmě uměl být i přísnej. Nikomu
ale nic nezakazoval, nic nepřikazoval… – a kluci mu to vraceli na ledě.
Slyšel jsem názor, že je víceméně jedno, koho má reprezentační družstvo za zády. Že
vést ho v podstatě není složité, že se jedná o hotové hráče…
Trenér je tam naopak hodně
důležitej. Nejde jen o to, koho
si vybere a jakej má „materiál“.
Je to sice specifická práce, protože je nárazová. V tom je právě
ale kouzlo trenéra. Musí to odhadnout, dát dohromady mančaft a získat si mužstvo na svou
stranu, aby pro něj hráli. V tom
je celé to gró!
Přijde vám dnešní systém,
kterým se hraje na MS, spravedlivý? Nebyl lepší dřívější
model?
Já si myslím, že je spravedlivý a hlavně atraktivní pro diváka. Kdyby se hrálo tolik zápasů
jako dřív, a třeba se dva nepovedou, tak pak vlastně ani nemusíte hrát. Takhle vlastně pořád
žijete. A ve čtvrtfinále se může
se stát cokoliv. Byly doby, kdy

Litvínov byl líhní kvalitních hokejových hráčů. Jak to vidíte dnes?
Když jsem tady začínal, vyrůstala tady
spousta hráčů. Byla tu
velmi kvalitní práce se
žáky a ta se zúročovala.
Byli tu totiž lidé, kteří to
dělali srdcem. Nevím,
co se to tady stalo a čím
to je, že už jich tolik nevychováváme...
Jaký byl Ivan Hlinka
trenér? Dalo by se říci,
že to byl „drsnej táta“?
Ivan Hlinka měl nesmírný cit například
v tom, jak poskládat
hráče dohromady. Nebylo to vždycky o tom,
vzít ty nejlepší. Když
s mužstvem pracoval,
byl taky jeden z nás.

V době hokejové slávy.

jsme hráli výborně, vyhrávali
a pak ve čtvrtfinále zkazili jeden
a jeli domů. I tehdy to považuji za spravedlivé. Tenhle systém
nám někdy dal, někdy vzal. Já
osobně bych ho tak nechal.
Kde je ten paradox, že Litvínov vyhrál v roce 2015 titul
a následné ročníky byly takové, jaké byly…
Těžko hodnotit, nebyl jsem
v kabině, i když jezdím na domácí zápasy koukat. Tehdy se
prostě sešlo vše, co se sejít mohlo. Měli jsme mužstvo a výbornou partu, vynikající trenéry,
fanoušci nám hodně pomáhali.
Lidé byli úžasní. Hrál se atraktivní hokej a lidi to bavilo. Panovalo velké souznění mezi hokejisty, fanoušky i trenéry. Já nevím, co se pak stalo a kde byla
chyba, že od té doby víceméně bojujeme o to, abychom byli
v základní desítce. Jednou jsme
dokonce zažili i nejhorší moment, kdy jsme málem spadli.
Doufám, že se všechno dá dohromady. Město i lidi si to zaslouží.
Nelákala by vás práce v realizačním týmu?
Já jsem si chtěl hlavně odpočinout. Užít si života. Dřív to
nešlo, nebyl čas, nemohli jste
dělat všechny aktivity, kvůli případnému zranění apod. Tehdy
přišla nabídka od českého národního svazu, jestli nechci dělat generálního manažera. Taková práce se neodmítá a tak jsem si to
zkusil. V této pozici ale stejně nemáte takové pravomoci a nedá se toho příliš moc ovlivnit. Neuspokojovalo mě to
a nedávalo smysl.
Co tedy dělá Martin Ručinský, když
už na sebe nemusí dávat pozor a nemá hokejové povinnosti?
Vůbec nic... Ale
hodně hraju tenis.
Zimu trávím v teple, v Miami. Jsem
tam už kolem 15 let
a hraju tam golf. Také si chodím zacvičit a chodím na ryby. Člověk si u toho
krásně vyčistí hlavu.
Není to ale tak, že
bych dva dny koukal
do vody. Musím mít
vždycky nějakou ak-

ci. Nejsem sice žádný velrybář,
ale baví mě to.
Co říkáte tomu, že Jágr ještě hraje a jak dlouho podle vás
ještě bude hrát?
(Smích) Asi dokdy bude chodit. Říkal, že chce hrát do padesáti. Teď je mu 47 a má vlastně
vše před sebou (smích). Koukal jsem ale na baráž a tam toho hrál poměrně dost. Bez nadsázky ale nutno říct, že Jarda je
výjimečný hokejista a obětuje tomu vše. Má chuť, motivaci,
a jestli mu zdraví vydrží – což
jsou tři nejdůležitější věci, tak
ať hraje. Lidé budou jenom rádi, když ho uvidí.
Jak vnímáte skutečnost být
po boku velikánů v Síni slávy?
Je to pro mě velká pocta
a čest. Není to hodnocení za
jednu sezonu nebo za jeden turnaj, ale ocenění za celý hokejový život. Pro mě je to známka,
že jsem dělal věci správně. Je to
nejvyšší ocenění, kterého může
hráč dosáhnout.
Když byste se mohl pohybovat v čase, kam byste se podíval?
Dozadu určitě ne, tam se nerad vracím. Nevím, jestli do budoucnosti a co bych tam viděl…
Vždycky jsem žil přítomností a nerad jsem se koukal zpátky. Něco se prožilo a odžilo, teď
je tady přítomnost. I když je to
lákavé, podívat se někam v čase.
Nejsem si ale jistej, jestli bych to
chtěl. Takže bych raději zůstal
tam, kde jsem.
S kterým z hráčů se vám za
vaši kariéru nejlépe hrálo?
Bezpochyby to byl Robert
Reichel. S ním jsem byl spjatý
odmalička, pak v dorostu, v nároďáku atd. Rozuměli jsme si
tak, že jsme mohli hrát poslepu.
Je i spousta dalších hráčů, s kterými jsem si to užil. Ať už je to
Kuba Petružálek, Robin Hanzl
– nikdy nezapomenu na tu naši lajnu…
Když jste hrál v Kanadě, bylo vám milé, když za vámi přišli čeští fanoušci, nebo vás to
obtěžovalo?
Naopak. Bylo mi to určitě velmi milé a byl jsem za to vždycky
rád. Já jsem Čech a cítím se být
jako Čech. Nikdy jsem nepřemýšlel a ani mě nenapadlo, že
bych tam někde zůstal žít, nebo
po kariéře žil jinde, v USA nebo v Kanadě. Jsem odsud, z Litvínova, a to mi nikdo nevezme.
(sol)

Recept na
rodinné štěstí
Z domova chtěla Jitka odejít
co nejdříve. Nesnášela svého otčíma a vlastně i svou matku. Jeho za
to, jak se choval k celé rodině, ji za
to, že si to nechala líbit. Otčím s ní
i s její matkou jednal, jakoby by byly úplně neschopné husy závislé jen
a jen na něm. Vysmíval se její matce vždy, když něco řekla. Nemohla mít na
nic svůj názor. Mohla jen přikyvovat a papouškovat, co řekl její muž. Přitom si byla Jitka jistá, že je matka stokrát chytřejší než
ten vypitý debil, který nebyl schopný sehnat si ani pořádnou
práci. Všude, kam nastoupil, se během pár
dnů pohádal a odešel
s průpovídkou, že jsou
tam všichni neschopní a on nemá
zapotřebí s nimi pracovat. Máma zatím dřela ve skladě, aby alespoň někdo přinesl do domácnosti pár korun. Měla jich plné zuby a jak mohla, mizela z domova. V sedmnácti letech už měla za sebou pár známostí,
když se seznámila s Patrikem. To byl
kluk, kterého si mohla vážit. V partě měl hlavní slovo. Ostatní ho uznávali. Byla hrdá na to, že si vybral právě ji. Líbilo se jí, jak ji bral všude sebou, že za ni platil, nikomu nedovolil, aby ji urážel, byla zkrátka jeho
holka a ostatní to museli respektovat.
Byla to pro ni nová zkušenost. Najednou měla kluka, který něco znamenal. Ještě jí nebylo osmnáct, když
se z domova odstěhovala k Patrikovi. Tím se ale všechno změnilo. Najednou viděla, že Patrik je úplně jiný, než si myslela. Trochu líný, hodně sobec. Peníze neuměl vydělat, ale
rád je utrácel. Občas mu vyšel nějaký kšeftík, ale nic pořádného. Co dokázal vydělat, hned velkoryse rozházel s partou. Domů nepřinesl téměř nic. Jitka si uvědomila, že s Patrikem se nikdy dobře mít nebude.
Budou se bavit, ostatní k nim budou
vzhlížet, ale doma nebudou mít nic.
Jeden den budou pít víno a večeřet
v restauraci a další den nebudou mít
ani na rohlík. Patrikovi to nevadilo, říkal, že žije okamžikem. Neřešil
nic. Jitka chtěla zařizovat byt, chtěla
mít peníze na nájem, chtěla mít dítě. Myslela si, že třeba otcovství Patrika změní. Přála si, aby za dveřmi
jejich domova byl stejně skvělý, jako
ve společnosti. Když otěhotněla, přijal to Patrik nejdříve lhostejně. Pak
se ale všechno změnilo. Patrik se začal starat. Aby chodila k doktorovi,
aby dobře jedla, aby se šetřila. Hladil ji po rostoucím břiše a říkal, že je
skvělá. Krátce před porodem přivedl
Patrik domů muže a ženu. Představil
je Jitce a začal jí o nich vyprávět. Co
dělá ten muž, co dělá žena, kde bydlí, jak se milují a budou skvělí rodiče. Jitka nechápala, proč jí to Patrik říká. Když ti dva odešli, posadil si
ji Patrik proti sobě a zeptal se jí, jak
moc ho miluje. Co všechno by pro
něj byla ochotná udělat. V tu chvíli ho milovala nejvíc ze všeho na celém světě. Chtěla být jen s ním. Byl
skvělý. Pak jí ale Patrik řekl tu strašnou zprávu. Jejich nenarozené dítě
prodal těm dvěma. Nechápala, jak to
mohl udělat. Vysvětlil jí, že až se dítě
narodí, do rodného listu napíše jako
otce toho muže. Dítě si manželé vezmou a za čas ho ta žena osvojí. Ona
jen podepíše souhlas. Jejich dítě se
bude mít skvěle. Je to dobrá a bohatá rodina. Za dítě jim dobře zaplatili. Nesouhlasila, neuměla si to představit. Patrik ale stále mluvil, hladil ji
a přesvědčoval. Říkal jí, že si teď dítě nemůžou dovolit, ale za čas to bude jiné. Jsou mladí. Ještě spolu budou
mít hromadu dětí. Až podepíše souhlas s osvojením, tak si Patrik vezme
za ženu. Budou rodina. Říkal jí, že ti
lidé jsou nešťastní. Přejí si dítě a nemůžou ho mít. Oni jim pomůžou.

5
soudnička
Další své dítě budou milovat a starat
se o něj, tohle ale musí dát jiné rodině. Nakonec zmožená a uplakaná
Patrikovi kývla. Od té chvíle ji Patrik
nenechával samotnou. Stále byl s ní.
Vyprávěl ji o jejich skvělé budoucnosti. Jak se spolu budou mít dobře.
Jak ji miluje. Jaká bude
jejich svatba. Jak jim
peníze za jejich dítě
pomůžou začít. Když
porodila
chlapečka,
proplakala celou noc.
Neuměla si představit,
že jí toho drobečka někdo odnese. Patrik si
je odvezl z porodnice
domů. Chtěla mu říct,
že své dítě nikomu nedá. Usnula s rukou položenou na postýlce,
ve které spal její syn.
Když se probudila, dítě bylo pryč.
Patrik ji utěšoval, mluvil o lásce a budoucnosti. Slíbil jí svatbu a kopu dalších dětí. Několik týdnů proplakala.
Pak se ale smířila s nevyhnutelným.
Patrik už o svatbě nemluvil, ale choval se k ní láskyplně. A začal se snažit o další dítě. Představovala si, jaké
to bude, až se jí opět narodí malinký
chlapeček. Bude se o něj starat, bude ho milovat. Často myslela na to,
jak asi žije její první syn. Po nějakém
čase proběhl soud. Patrik zařídil, aby
tam nemusela. Jen za ní přišli nějací lidé, musela říci, že o dítě nestojí
a podepsat nějaké papíry. Souhlasila
s osvojením. V té době už věděla, že
je těhotná. Těšila se z té myšlenky, že
v ní roste její dítě. Už si ho nenechá
vzít. Podvědomě se bála Patrikovi říci, že čeká dítě. Bála se jeho reakce.
Nakonec to ale poznal sám. Do porodu zbývalo jen pár týdnů, když za
ní Patrik přišel. Plakal a říkal, že se
stala strašná věc. Musí od ní odejít.
Musí pryč, protože jí v jeho přítomnosti hrozí nebezpečí. Říkal, že dluží
peníze chlapovi, který je zvyklý tvrdě
dluhy vymáhat. Bojí se, že by jí i dítěti mohl něco udělat. Musí od ní pryč,
a i tak ho asi zabijí. Už se nikdy neuvidí. Byla zmatená, vyděšená. Nechtěla o Patrika přijít. Bála se o něj.
Prosila ho, aby něco udělal, aby něco vymyslel. Patrik jen krčil rameny.
Mají prý poslední noc na rozloučení, pak musí zmizet, aby ji neohrožoval. Nikdy nemůže sehnat tolik peněz, které dluží. Všechny peníze za
jejich dítě a ještě jednou tolik investoval, aby se měli dobře. Chtěl jí překvapit a koupit jim dům. Investice
ale nevyšla a on nemá nic. Snad jen,
kdyby ještě jednou zopakovali to, co
už udělali. Naposledy. On se vykoupí
a budou navždy spolu. Rodina. Budou spolu vychovávat všechny další
jejich děti. Najde rodinu, kde se bude mít jejich dítě dobře. Byla strachy
bez sebe, když mu na to kývla. Věděla ale, že už to znovu nezvládne.
Přesto do rodného listu nechala zapsat jiného muže. Narodila se jí tentokrát malá holčička. Když je Patrik
odvezl domů, věděla, že ráno tam už
dítě nebude. Dobře to znala. Každou
noc se jí o tom zdálo. Řekla Patrikovi, že se svého dítěte nevzdá. I za cenu, že s ním nebude moci zůstat. Pokud jí holčičku někdo sebere, půjde
na policii a oznámí to jako únos. Patrik nic neříkal. Večer za ní přišel do
ložnice. Stoupla si před postýlku, aby
chránila své dítě. Patrik ji dlouze líbal a hladil. Pak otevřel okno a vystrčil ji ven. Pád ze sedmého patra neměla šanci přežít. Hned zavolal policii. Rozrušeně policistům vykládal,
jak se Jitka zbláznila. Nebyla normální. Prvního dítěte se vzdala hned po
porodu. Druhé dítě, které měla také
s jiným mužem, chtěla zabít. Chtěla
tu holčičku vyhodit z okna. On přišel
právě včas, aby jí dítě vytrhl z ruky.
Ji už ale zachránit nedokázal. Ještě
tu noc si pro holčičku přišel její otec.
Muž, kterého měla ta malá zapsaného v rodném listu.
(pur)
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Vítejte v kouzelném světe!

Litvínov hostí Imaginárium bratří Formanů

1

8.6.

od 10 do 18 hodin
2019Matylda
Most

Bohatý program
pro děti

Tradiční
i méně tradiční
soutěže

Hasičské

auto k prohlídce i k osvěžení

Každý soutěžící získává medaili
Vstup a soutěže jsou zdarma

Video a fotodokumentace z akce slouží k PR pořádajících společností.

LITVÍNOV – Přímo z Paříže, kde
ojedinělá výstava bratří Matěje
a Petra Formanů uchvátila tisíce
návštěvníků, zamířil tajuplný divadelní svět do Litvínova.
Výstava oživuje výtvarné objekty, loutky, obrázky a divadelní dekorace. Dovednost tvůrců
míří na hravost a představivost
návštěvníků výstavy. Do výstavy vstoupíte jako do výtvarné
herny, oživlé divadelní dekorace
nebo laboratoře geniálního vynálezce, který vás nechá objevit
krásy a taje světa vašima vlastníma očima. Imaginárium je určeno pro širokou veřejnost, velké
i malé. Tajuplný divadelní a výtvarný svět, který vytvořili ve
spolupráci s dalšími výtvarníky, je nepřeberným množstvím
příběhů zakletých v divadelních
dekoracích, loutkách a dalších
nápaditých předmětech. Pohádkový svět postaviček, loutek a hejblátek uchvátí a vtáhne
do svého snového světa všechny
děti, ať je jim 5 nebo 75. Vše je
určeno ke hře a prožitku. Určitě
se přijeďte podívat, stojí to za to.
Zámek Valdštejnů je otevřen od
úterý do neděle od 9 do 17 hodin.
(pur)

Od čtvrtka 23. května až do 11. ledna
příštího roku je k vidění v litvínovském
zámku imaginárium Divadla bratří
Formanů a jejich přátel.

K ničemu zde nepotřebujete návod
a na téměř vše je dovoleno sahat,
kroutit s tím nebo točit.

Litvínovští strážníci mají nový defibrilátor

LITVÍNOV – Městská policie Litvínov získala do svého vybavení
nový defibrilátor. Přístroj, který zachraňuje lidské životy, Litvínov
uhradil z dotace od Ústeckého kraje.
Když si litvínovští strážníci
pořizovali před deseti lety první
defibrilátor, patřili v kraji mezi
průkopníky mimo zdravotnická
a záchranářská zařízení. „První
defibrilátor jsme si pořídili v roce 2009. Strážníci od té doby prochází pravidelným školením, aby
si jeho použití osvojili. Práci s defibrilátorem usnadňuje hlasový
návod, který dává přesné pokyny,
jak postupovat při záchraně života, ale jde o čas, a je proto mno-

hem účinnější, když se strážníci nemusí spoléhat jen na návod,
ale umí s defibrilátorem pracovat
i bez něj,“ uvedl velitel Městské
policie Litvínov Zdeněk Urban.
Nový defibrilátor, který strážníci zařadili do své výbavy, je
nejnovějšího typu a plně kompatibilní s defibrilátory, které využívá lékařská záchranná
služba. To má své výhody. Mimo jiné i možnost výměny použitých elektrod za nové, které

Skupina Sev.en Energy uzavřela dohodu o převzetí stoprocentního podílu ve společnosti
Alpiq Generation (CZ) s.r.o., která provozuje teplárny v Kladně
a Zlíně. Prodávajícím je významný švýcarský výrobce elektřiny a poskytovatel energetických
služeb Alpiq AG. Sev.en Energy
hodlá získané provozy dále rozvíjet a zajistit odběratelům stabilní dodávky tepla a elektřiny.
„Strategický přechod mezi konvenční energetikou a moderními zdroji energie je pro nás příležitostí. Chceme být součástí té-

to změny jako ti, kteří zajistí stabilitu a bezpečnost dodávek, a přitom využívají nová moderní řešení. Nákup české části Alpiqu do
této strategie přesně zapadá,“ říká
Ing. Luboš Pavlas, generální ředitel Sev.en Energy.
Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
provozuje 3 teplárenské bloky, které umožňují využít palivový mix s podílem biomasy, a 2 flexibilní plynové turbíny
v Kladně. Kladenský provoz prošel v uplynulých letech významnou modernizací. Nový blok K7
tak nahradil zastaralé uhelné za-

v minulosti muselo město kupovat. „Projekt Včasná defibrilace se v Litvínově velmi osvědčil.
Za deset let jsme zachránili řadu lidských životů. Strážníci jsou
na místě v mnoha případech dřív
než rychlá záchranná služba,
a pokud by se čekalo až na příjezd lékaře, postižený člověk by
se ho nemusel dožít,“ uvedl dále

Zdeněk Urban. Během deseti let
zůstává průměrný počet zásahů
stejný. „Je období, kdy defibrilátor použijeme i dvakrát za den
a pak celé dlouhé měsíce, kdy ho
naštěstí není potřeba. Letos jsme
ho například ještě nepoužili, průměrně to bývá tak pětkrát do roka,“ doplnil Zdeněk Urban.
(pur)

V Litvínově mají defibrilátor k dispozici také v budovách
městských úřadů a na Zimním stadionu Ivana Hlinky. Dalším místem, kam by v budoucnosti mohl být v rámci projektu Včasná defibrilace defibrilátor umístěn je Citadela
nebo zámek Valdštějnů.

Sev.en Energy vítězem tendru

CITADELA LITVÍNOV

2. 6. 2019
OD 16.00 HOD.

řízení a splňuje přísné evropské parametry
v oblasti ochrany ovzduší. Dva teplárenské kotle ve Zlíně spalují uhlí a biomasu.
„Po úspěšné akvizici společnosti
InterGen s elektrárnami v Anglii
a Austrálii je nákup obou tepláren
v ČR dalším významným krokem
realizace naší růstové strategie.
Pozice Sev.en Energy na českém
trhu tím významně posiluje,“ říká Alan Svoboda, výkonný ředitel zodpovědný za expanzi skupiny. K samotnému převzetí firmy

dojde až na základě souhlasu
antimonopolního úřadu v ČR.
Sev.en Energy v loňském roce ohlásila ambiciózní program
mezinárodní expanze. Skupina
v Česku provozuje dva hnědouhelné lomy a čtyři uhelné elektrárenské bloky, které aktuálně procházejí opravou za 7 miliard korun. Zaměstnává více než
3 200 lidí. Hodnota konsolidovaných aktiv (před akvizicemi) je
více než 850 mil. EUR.
(nov)

Hledáme

HRÁČE

NABÍZÍME

tým

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

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

LOUTKOHERECKÁ
SKUPINA

„LOUDADLO”

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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Protidrogový vlak zastaví v Litvínově
LITVÍNOV – V Litvínově má jednu
ze zastávek svého Jarního TOUR
protidrogový vlak. Děti i dospělí budou mít možnost v rámci
unikátního projektu získat prostřednictvím zapojení všech
lidských smyslů nový pohled na
legální i nelegální drogy, závislosti a inspirovat se k pozitivním
životním volbám.
Multimediální vlaková souprava REVOLUTION TRAIN
je unikátní. Přináší novou formu prevence skrze interaktivní
a zážitkové vzdělávání. Součástí projektu jsou návazné programy a sběr anonymních dat, která pak mohou města využít pro
tvorbu koncepcí protidrogové
prevence.
Základnou protidrogového
vlaku je nádraží Praha-Dejvice,
odkud vlak pravidelně vyjíždí do
regionů na turné. Trasy se přizpůsobují zájmu škol a měst. Letošní TOUR má pětadvacet zastávek. Kromě Litvínova vlak zastaví v Mostě, Duchcově a Bíli-

V Litvínově vlak zastaví 3. června. Dopoledne je určen pro základní školy, které si už čas ve vlaku zcela rozebraly, odpoledne má příležitost veřejnost.
ně. Souprava je třistatunový a sto
šedesát pět metrů dlouhý kolos
a zároveň médiem, jež vzbuzuje zájem široké veřejnosti. „Je to
další způsob protidrogové prevence, který rozhodně vítáme. Nestačí dětem ve školách jen říkat, že
jsou drogy špatné a neměly by je
užívat. Dětem taková informace bez dalších smyslových zážitků
jen projde hlavou a nedostane se
jí patřičného důrazu. Proto jsme

už v minulosti začali s úspěšným
projektem Pravda o drogách. Spojili jsme se s Policií ČR a ve školách pořádáme přednášky o drogách a jejich účincích s konkrétními příklady, kam až užívání drog
může vést, s ukázkami, jak drogy
vyhledávají speciálně cvičení služební psi a s návody, kam se obrátit a kde hledat pomoc, pokud
už dítě s drogami negativní zkušenost má. Každý počin, který má

za cíl ochránit děti před drogami,
je skvělý. Protidrogový vlak má
navíc bonus něčeho nového, neotřelého, zajímavého a má šanci upoutat pozornost školní mládeže, což není nijak jednoduché,“ uvedl k chystané akci velitel
Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. Partnerem a spoluorganizátorem akce v Litvínově
je Odbor sociálních věcí Městského úřadu Litvínov.
(pur)

ADAC GT Masters nabídl skvělou
podívanou, vrátí se napřesrok
MOST - Adrenalinové souboje,
dramatické okamžiky s četnými
kolizemi, prokletí favoritů. To
vše nabídl prestižní šampionát
supersportovních vozů ADAC
GT Masters, který hostil tento
víkend mostecký autodrom. Navštívilo ho 17 800 diváků.
„Máme radost, že k nám našlo
cestu tolik fanoušků. Potvrzuje se,
že naše snaha přilákat do Mostu
atraktivní a kvalitní motoristické podniky má odezvu. Spokojeny byly podle prvních ohlasů i týmy, což potvrdil promotér. Podepsal s námi už totiž smlouvu na
příští rok,“ zhodnotila závodní
víkend obchodní a marketingová ředitelka společnosti AUTODROM MOST Jana Svobodová.
Na stupně vítězů se v Mostě
prosadili favorité, někteří z nich
ale v dobrém na sever Čech
vzpomínat nebudou. V prvním závodě se rozloučil se šancí
na dobré umístění hned v první zatáčce dvojnásobný světový
šampion vytrvalostních závodů a dvojnásobný vítěz proslulé čtyřiadvacetihodinovky v Le
Mans Timo Bernhard. V nedělním měření sil doplatil na kontakt se soupeřem ve třetině závodu týmový kolega úřadujícího šampiona z loňského ro-

Víkendový závod neměl chybu - o adrenalin nebyla nouze.
ku Roberta Renauera Thomas
Preining. Po kolizi a následném
smyku prudce narazil do svodidel, naštěstí bez následků na
zdraví.
V nedělním závodě se radovali z vítězství Markus Pommer
s Marvinem Kirchhöferem na
Corvettě C7 GT3-R. Stejně jako
Patric Niederhaus s týmovým
kolegou Kelvinem van der Lindem na Audi R8 LMS, kteří nenašli přemožitele v sobotním závodě, startovali z pole position.

Příjemný dojem zanechal nováček šampionátu Fabian Vettel,
bratr čtyřnásobného šampiona monopostů F1 Sebastiana.
Společně s kopilotem Philipem
Elinsem ze stáje HTP Motorsport, která připravuje do závodů vozy Mercedes-AMG GT3,
takzvané „žluté mamby“, vylepšili solidní 14. místo ze sobotního závodu na skvělou 7. pozici
v neděli.
Ani tři vložené série závodního víkendu, jež tvořily

ADAC TCR Germany, Porsche
Carrera Cup Germany a Spezial Tourenwagen Trophy, diváky rozhodně nenudily. Zejména jezdci z německého poháru
vozů Porsche Carrera si na trati nic nedarovali. Naznačily to
hned čtvrteční tréninky, kdy jeden z mladých pilotů ve dvousetkilometrové rychlosti vyjel
z trati a s vozem málem přelétl svodidla. Z hrůzostrašně vypadající nehody naštěstí vyvázl
bez následků.
(nov)

Víla Milada odemkla jezerní sezónu

ÚSTECKY KRAJ - Víla Milada převzala opět vládu na stejnojmenným
jezerem a odemkla sezónu.
Víla Milada oslavila své
18. narozeniny. Darem dostala od dětí narozeninový dort
z malovaných kamenů a papírových kytiček. Klub otužilců jí
předal ledový klíč od jezera, kterým symbolicky odemkli jezero
pro nadcházející letní sezónu.
Celý areál, který byl pro veřejnost otevřen před pěti lety, postupně ožívá díky PKÚ. Jezero
Milada, které vzniklo na místě

Klíč předali otužilci.

bývalého hnědouhelného lomu,
se postupně stává centrem nejen
příměstské rekreace. Stále častěji jej vyhledávají milovníci běhu,
cyklisté i další, kteří si člověkem
vytvořenou část krajiny oblíbili. Během prázdninových měsíců na ně čeká nejen čistá voda
a upravené pláže, ale také půjčovny paddleboardů, nafukovacích kanoí a řada doprovodných
akcí.
(nov)

PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI

SANITÁŘE
Nabízíme:

• Nástup ihned
• Zajímavé mzdové podmínky
• Moderní pracoviště
• Práci pro stabilní a úspěšnou společnost
• Zaměstnanecké benefity
(5 týdnů dovolené, příspěvek
na stravování, příspěvek na penzijní
připojištění aj.)

Víla Milada odemkla novou sezónu.

Požadujeme:

• Odbornou způsobilost
k výkonu povolání
• Zdravotní způsobilost
• Spolehlivost a samostatnost
Pozn.: Zájemci bez potřebné kvalifikace
mohou absolvovat sanitářský kurz
za finanční účasti zaměstnavatele.

Kontakt:
Bc. Jana Mackovčinová, Tel.: 478 032 548, E-mail: Jana.Mackovcinova@kzcr.eu

8

24. května 2019

zpravodajství

Forenzní značení kol opět začíná

CITADELA LITVÍNOV
OD 19.00 HOD.
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

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

LITVÍNOV – Po zimní přestávce
opět začíná forenzní značení
věcí v Litvínově. Pojistit si proti
krádeži mohou obyvatelé Litvínova nejen jízdní kola, ale také
koloběžky, invalidní vozíky
a další hodnotná přibližovadla.
Se značením začíná Městská policie Litvínov 20. května.
Díky označení budou moci strážníci přesně určit původního majitele kradené věci. Forenzní identifikační značení je
unikátní autentická identifikace
podporující preventivní ochranu předmětů, u nichž je důležité
prokázat jejich skutečného majitele. S forenzním značením začala litvínovská městská policie
vloni během prázdnin. „Značkovali jsme především jízdní kola. Celkem jsme do konce září
označili 45 kol,“ prozradil velitel Městské policie Litvínov Zdeněk Urban. „Forenzní značení je
možné použít prakticky na všechny věci, u kterých lze bezpečně určit majitele. Po aplikaci na vybranou věc směs do 20 - 30 minut
zasychá a mění se v neprůhlednou a neodstranitelnou vrstvu.

Forenzní značení se provádí od 20. 5. do 30. 9. na služebně Městské policie Litvínov ve Vodní ulici každé pondělí od 9 do 17 hodin.
Následně po nasvícení některou
z UV svítilen modře září a usnadní pátrání a identifikaci,“ popsal

proces Zdeněk Urban. V případě zájmu o tuto službu mimo
termín je nutné se objednat na

tel: 476 767 841, nebo e-mailem:
mpo@mulitvinov.cz.
(pur)

Divadelní sezóna bude opět třeskutě nabitá
LITVÍNOV – Začátkem června
končí divadelní sezóna v litvínovské Citadele představením
Nalevo od výtahu. Zároveň už
mají milovníci kultury na výběr
z nového divadelního menu. Začíná také prodej abonentek pro
předplatitele.
Předplatné na divadelní sezóny v Litvínově má už mnohaletou tradici. Poprvé se zde předplatné prodávalo už začátkem
devadesátých let. Na abonentku
jsou pořadníky a lidé musí čekat
i několik sezón, než se uvolní
místo. „Zájem o předplatné nás
samozřejmě těší. Nemůžeme ale
uspokojit všechny. Část vstupenek musí zůstat i v běžném prodeji. Většina představení je zcela vyprodaná. Snažíme se během
roku střídat žánry. Vždy se jedná
o zajímavé hry, které uvádí kvalitní divadelní soubory se spoustou hereckých hvězd. V příští
sezóně opět nabízíme devět divadelních představení,“ uvedla
vedoucí Citadely Lenka Pecová. V Litvínově se v příští sezóně, která startuje už v září, představí například Josef Carda, Jan
Čenský, Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer, Jana Paulová, David Suchařípa, Miroslav Etzler
a další známí umělci.

Co přinese Divadelní
sezóna 2019 – 2020

Září 2019 - Agentura Harlekýn, DRAHÁ LEGRACE
Zoufalý Francois Pignon je
už dlouho nezaměstnaný a doma ani v bance nemá ani korunu. Aby se zachránil a ukázal všem, že ještě existuje, pošle
na sebe daňovou kontrolu. Pod
heslem „každý, kdo něco skrývá, je zajímavý a když jde o peníze, je ještě zajímavější“ se kolem něho strhne série neuvěřitelných situací.
Říjen 2019 - Divadlo Ungelt,
SKLENĚNÝ STROP
Dva rozdílné světy, dva nesmiřitelné přístupy k životu a jeden společný pocit viny, kterého
se nejde zbavit.
Listopad 2019 - Studio Bouře, INTIMNÍ PŘÍBĚHY Z RÁJE
Byla opravdu první ženou
Eva? Nebo měl snad původně
Adam „rovnocennou“ partnerku?
Prosinec 2019 - Divadlo Kalich, LADY OSKAR

Modernizovaná verze komedie, která posloužila jako
předloha ke kultovnímu filmu
s Louisem de Funèsem.
Leden 2020 - Divadlo Titans, ZNOVU A LÍP
Situační komedie o lásce,
manželství a přehodnocování. Marek je populární spisovatel, má rád drahé pití, mladší ženy a obdiv. Věra je jeho manželka a už toho má dost. Tedy rozvodové řízení, dělení majetku,
právnická bitka a praní špinavého prádla!
Únor 2020 - StageArtCz,
MINDGAME - LÍBEZNÉ VYHLÍDKY
Čistokrevný thriller s podtitulem „Zapomenete dýchat!“ Hra
je jako tajemná skládačka puzzle. Oslepující thriller se spolu

s pramínkem černého humoru
vinou až k závěrečnému šokujícímu vyústění.
Březen 2020 - Studio DVA
Divadlo, BROUK V HLAVĚ
Nejhranější dílo francouzského dramatika Georgese Feydeaua patřící mezi nejslavnější
situační komedie všech dob.
Duben 2020 - Divadlo Verze, ŠŤASTNÝ VYVOLENÝ
Moderní francouzská salónní komedie o lásce ve stínu nenávisti.
Květen 2020 - Agentura Harlekýn, SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA
Jeden z nejupřímnějších milostných příběhů
předvádí
všechny polohy partnerského
vztahu, od okouzlení až po brutální rvačku.
(pur)

 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
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 dovolené 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)

 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.

Z

Rady města Litvínova

Unipetrol podpořil
Scholu Humanitas
Schola Humanitas dostane
dvě stě padesát tisíc korun od
Nadace Unipetrol. Finanční dar
je účelově vázaný na podporu
výzkumné činnosti školy. Škola pořídí Visocolor životního
prostředí, Multimetr laboratorní, laboratorní sklo pro potřeby
ve výuce a část z daru bude investičního charakteru. Škola zároveň požádala o souhlas se zapojením fondu investic sto čtyř
tisíc korun na nákup dvou zařízení Visocolor životního prostředí.

du. Jedná se o akce, na které nebude platit všeobecné nařízení
nočního klidu na celém území
města od 22 do 6 hodin ráno.
Každoročně se jedná o silvestrovskou noc. Ke zkrácení nočního klidu by mohli dát zastupitelé souhlas také v případě
areálu koupaliště Koldům ve
všech nocích z pátku na sobotu a ze soboty na neděli v období počínajícím nocí z 21. 6. na
22. 6. a končícím nocí z 24. 8. na
25. 8., kdy by mělo být promítání letního kina. Noční klid by se
měl posunout na dobu od 1 do
6 hodin.

Zkrátí se noční klid?

Schola obnoví
elektroinstalaci

Radní doporučili zastupitelům vydat vyhlášku o výjimečném zkrácení doby nočního kli-

Ředitel Scholy Humanitas žádá o souhlas k zapojení fondu
investic sedmdesáti tisíci koru-

nami na elektroinstalaci domova mládeže a technické zhodnocení budovy města. Elektroinstalace v domově mládeže je
již nedostačující. Je z roku 1994,
kdy normy byly jiné. Práce zahrnují nové elektro rozvody, nové jističe a proudové ochrany.

Město žádá o dotaci
na asistenty
Radní schválili podání žádosti
o neinvestiční dotaci 3,3 mil. kč
na asistenty prevence kriminality. Povinná finanční spoluúčast
města Litvínova je 5 % z celkové
výše přiznané dotace, která bude kryta z disponibilních zdrojů města. Dotace by měla zajistit financování šesti asistentek prevence kriminality, z toho
třech po dobu 30 měsíců a třech
po dobu 24 měsíců. Předpoklá-

daný termín začátku projektu je 1. leden 2020 a ukončení
30. červen 2022.

Přípravné třídy
V Litvínově budou v příštím
školním roce pokračovat přípravné třídy v Základní škole
speciální a Praktické škole Litvínov. Přípravný stupeň základní školy speciální je pro děti od
pěti let a navštěvovat ho mohou
nejdéle tři školní roky až do zahájení školní docházky. Jedná se
o děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se
souběžným postižením více vadami nebo s autismem. Třída
má nejméně 4 a nejvíce 6 žáků. Už nyní je předpoklad, že
se třída zcela naplní. Vzdělávání povede kvalifikovaný pedagog.
(pur)

zpravodajství

Evropští komisaři navštívili Ústecký kraj
ÚSTECKÝ KRAJ – Ústecký kraj
navštívili v minulém týdnu
zástupci Evropské komise. Zajímali se především o situaci
v kraji.
Delegace evropských komisařů zamířila do Masarykovy
nemocnice v Ústí nad Labem.
Těžbu na Lomu Československá armáda jim přiblížil ředitel Vršanské uhelné Vladimír
Rouček. Zajímali se také o původní záměr přesídlení Horního Jiřetína a o zamýšlenou rekultivaci povrchového lomu, ve
kterém bude těžba ukončena.
Delegace spolu se zástupci vedení kraje a resortů navštívila
také elektrárnu Prunéřov a prohlédla si jezero Most. Ve Schole Humanitas náměstek hejtmana Martin Klika představil
regionální rozvojové projekty,
které kraj považuje za prioritní. „Prioritou pro nadcházející dotační období je pro Ústecký kraj využití zrekultivovaných
ploch po těžbě uhlí. Je potřeba
připravit projekty, které v případě vodních ploch, jako jsou jezera Most, Milada nebo do budoucna připravovaná vodní rekultivace současné těžební jámy
lomu Československá armáda,
podpoří potenciál turisticky zajímavého místa a také vzhledem
k možnému komerčnímu využití jejich ekonomický přínos. Už
teď je na projekty transforma-

Představitelé Ústeckého kraje v čele s hejtmanem Oldřichem Bubeníčkem a náměstkem Martinem Klikou
představili evropským komisařům konkrétní plánované projekty na nadcházející programové období.
ce míst, spojených s těžbou uhlí, připraveno na 6 miliard korun, které Česko nestihlo vyčerpat. Do budoucna by mohlo jít
až o desítky miliard korun. Na
místě hnědouhelných lomů by
tak mohla vzniknout například
soustava jezer. Mezi další prioritní rozvojové projekty patří ty,
které podpoří kvalitní vybavení
zdravotnických zařízení v kraji.
A zapomínat rozhodně nechceme ani na školství. V nadcházejícím programovém období 2021

– 27 chceme připravovat projekty, které podpoří technické vzdělání a zvýšení kvalifikace absolventů středních a vysokých škol.
Například i zajištěním požadovaného vybavení těchto škol,“
uvedl Martin Klika tři pro kraj
prioritní oblasti.
Evropské komisaře doprovázela také předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje Gabriela Nekolová. Ta ještě jako vládní zmocněnkyně prosadila v roce 2015

RE:START, program na pomoc třem strukturálně postiženým krajům, mezi nimi i Ústeckému. Díky RE:STARTU na
projekty na obnovu Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje přitekly stovky
miliónů korun a podpora třem
krajům nekončí.
Na závěr navštívili evropští
komisaři s krajským doprovodem výzkumné centrum Ringen v Litoměřicích.
(pur)

Lyžařský areál v Meziboří měl úspěšnou sezónu
MEZIBOŘÍ - Mezibořští radní vzali na vědomí zprávu o provozu lyžařského areálu. Letos byl l v provozu v lednu a únoru. Za první dva
měsíce letos město ve ski areálu utržilo 527 tisíc korun. Pro příští rok
připravuje nový ceník jízdného.
„Jelikož za celou dobu provozu
Ski areálu města Meziboří nedošlo k navýšení cen, navrhujeme
nový ceník jízdného a provozní
doby,“ potvrdila vedoucí odboru výstavby majetku a životního
prostředí Gabriela Soukupová.
Ceník bude zveřejněn před lyžařskou sezónou. Za jednu jízdu by lyžaři nově měli zaplatit
25 Kč, 20 jízd by pak vyšlo na
260 Kč. V rámci lyžařské sezóny 2018/2019 byla zaznamenána jediná stížnost, která se týkala pouze ušpiněných kalhot. Řešení situace proběhlo bez problému v rámci pojištění města.

Radní vzali na vědomí, že
pro zajištění provozu lyžařského areálu v nové sezóně je nutné mít 10 až 14 zaměstnanců.
Kromě správce pracují v areálu dva rolbaři, osm osob jako lanová obsluha a tři osoby obsluhující pokladní systém a nabíjení karet. Do nové sezóny je nutné pořídit nové napínací lano na
vratnou stanici, vyměnit poháněcí motor včetně brzdy, pořídit
pět nových kotev k zajištění plynulého provozu vleku. Nutná je
také výměna elektroinstalace na
sloupech, výměna prodlužovacích kabelů a odvodnění spodní

MOST – Senioři z Městské správy sociálních
služeb v Mostě se zúčastnili projektu „Přeplavme svůj La Manche“, který každý rok
vypisuje Společnost
Senzační senioři.
Jedná se o štafetové
plavání pro přihlášené skupiny osob. Nejde
o závod v pravém slova
smyslu, nesoutěží plavci mezi sebou, ale sami
se sebou, se svou pohodlností. Letošního ročníku se zúčastnilo 20
kolektivů a bylo uplaváno celkem 4 131 kilometrů. To znamená,
že La Manche byl zdolán celkem 121 krát.
Mezi přihlášenými byli také senioři Městské
správy sociálních služeb v Mostě společně se ženami Tělovýchovné jednoty Slavie Most.
Celkem 23 osob z této skupinky uplavalo na mosteckém aquadromu
dohromady 85 125 metrů, což bylo dohromady 3 405 uplavaných
bazénů. Za účast v 5. ročníku projektu Přeplavme svůj La Manche
obdrželi plavci pamětní list od pořádajícího SEN SENu (Senzační
senioři).
(nov)

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Tel: 606 424 628

Během uplynulé lyžařské sezóny přibyly na sjezdovce ochranné prvky,
jako jsou ochranné matrace, plůtky, reflexní sítě. Nově byly doplněny
hodiny, které ukazují nejen čas, ale i teplotu.
části sjezdovky. Úpravou projde
i čerpačka. Zvýší se i bezpečnost
bobové dráhy, kde bude upravena dojezdová část. „K zajištění bezpečnosti na výstupní stanici bude zakoupena stop branka,
dojezd bude označen cedulí zpo-

mal. Do začátku sezóny budou
odstraněny stromy a vyfrézovány pařezy na točně pro rolbu. Pořídíme i nový turniket včetně pokladny a zařízení na nabíjení karet,“ uzavřela Gabriela Soukupová.
(pur)

Víte, jaká bude vaše májová
odměna od Hyundai?
Rodina Hyundai i30

LITVÍNOV – Zaměstnanci Unipetrolu podporují v rámci každoroční
charitativní sbírky nazvané Splněná přání neziskové aktivity v místech, kde má Unipetrol své výrobní nebo výzkumné areály. Letos již
popáté přispěli na Dětský Domov Most a poprvé také na Domov pro
seniory Naděje z Litvínova. Pro obě instituce se podařilo shromáždit
bezmála 211 tisíc korun. Celkově letošní sbírka zaměstnanců skupiny v šesti lokalitách vynesla rekordních 464 tisíc Kč.
telka Krušnohorské polikliniky,
která v Litvínově provozuje Domov pro seniory Naděje.
Sbírka Splněná přání zaměstnanců skupiny Unipetrol se poprvé uskutečnila v roce 2011. Vybrané peníze zaměstnanců jsou
Unipetrolem zdvojnásobeny. Letos sbírka vynesla 464 tisíc korun. Souhrnný výtěžek ze všech
ročníků charitativní sbírky činí
2 062 086 Kč. Vybrané prostředky byly rozděleny mezi šest neziskových organizací. „Vybíráme
si neziskové organizace působící
v regionech našich šesti výrobních
závodů. Pomáháme dětem, rodinám, tělesně a duševně postiženým i seniorům,“ shrnul Jiří Hájek, ředitel firemní komunikace
skupiny Unipetrol.
(nov)

Senioři přelavali La Manch

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Venkovní fitness pro seniory a tábor pro děti
Zaměstnanci Unipetrolu vybrali 211 tisíc korun

„Jsme velmi potěšeni nejen vybranou částkou, ale i tím, že spolupracujeme dlouhodobě, letos již
pátým rokem. Získaných 96 tisíc
korun využijeme na výlety a různé výjezdy, děti pojedou také na
tábor. Našim největším přáním je
poskytnout dětem co nejvíce zážitků a zpestřit jejich všední dny
v dětském domově,“ uvádí Miroslava Kavecká, ředitelka Dětského domova Most. „Měli jsme radost hned dvakrát. Poprvé, když
nás Unipetrol s nápadem oslovil,
a podruhé, když jsme získali téměř 115 tisíc korun. Chceme za
ně pořídit venkovní fitness vhodné pro naše seniory, modernizovat vybavení zahradních altánů
a revitalizovat odpočinkovou zónu,“ říká Hana Sošková, jedna-
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Již za

339 990 Kč

ß Rodina Hyundai i30 za akční ceny od 339 990 Kč
ß Velkorysá výbava v hodnotě až 117 000 Kč
ß Navíc atraktivní májová odměna Hyundai v celkové výši až 15 000 Kč
Neváhejte a navštivte naše prodejce vozů Hyundai ještě dnes.
Rádi vám sdělí hodnotu vaší májové odměny od Hyundai.

www.hyundai.cz

Dětskému domovu v Mostě plní přání zaměstnanci Unipetrolu už popáté. Ředitelce domova předal šek ředitel firemní komunikace skupiny
Unipetrol Jiří Hájek.

Autosalon Most s.r.o.
Nad Koridorem 776, 434 01 Most
tel.: 775 42 40 40, www.hyundai-most.cz
Hyundai i30 kombi – kombinovaná spotřeba: 4,0–6,2 l/100 km, emise CO 2: 105–143 g/km; Hyundai i30 hatchback – kombinovaná spotřeba: 3,8–6,2 l/100 km,
emise CO2: 99–143 g/km; Hyundai i30 fastback – kombinovaná spotřeba: 4,1–5,9 l/100 km, emise CO 2: 107–134 g/km. Fotograﬁe je pouze ilustrativní.
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zpravodajství/inzerce

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

ÚSTECKY KRAJ - Ve spolupráci s Filmovou kanceláří Ústeckého kraje
se v Ústí nad Labem od 28. května do 2. června bude konat druhý
ročník dokumentárního festivalu ELBE DOCK. Letos se na něm představí debutující filmaři ze střední Evropy hned ve třech soutěžních
kategoriích.
Úplně poprvé bude Cena
Pavla Kouteckého udělena začínajícím tvůrcům v kategorii celovečerního a krátkometrážního debutu. Tyto dvě kategorie
jsou navíc doplněny o zcela novou soutěžní sekci - Cena ELBE
DOCK pro středoevropský celovečerní dokumentární debut.
Absurdnost kolem nás - to
je ústřední téma, které prochází pěticí snímků nominovaných
na 13. Cenu Pavla Kouteckého.
Bizarnost vzniku nové politické strany a jejího přístupu k migrační otázce, to jsou Budovatelé říše. Dokument V Mosulu,
který ukazuje syrové záběry po-

dávající pravdivý obraz o bezútěšnosti a nesmyslnosti válečného konfliktu. Paradox divoké
skateboardové jízdy za svobodou uprostřed šedi komunismu ve filmu King Skate. Central
Bus Station odhalující kontrast
luxusního prostředí nákupního
centra s lidmi z okraje společnosti sídlícími na autobusovém
nádraží. Vienna Calling a jeho
absurdita excentrického putování ve snaze dostat se zpátky
tam, odkud jsme vyrazili. „Festival dokumentárních filmů ELBE
DOCK je spolu s Cenou Pavla
Kouteckého prestižní akcí a jsem
velmi rád, že publikum našeho

ELEKTROMECHANIK

s náborovým příspěvkem 50 000 Kč
Hlavní činnosti v uvedené pozici:

Ve Veřejném sále Hraničář bude možné v pondělí 27. 5. od 18 hodin
zhlédnout zdarma všech 8 dílů kultovního seriálu Most!

kraje má již druhým rokem možnost během tohoto festivalového
týdne zhlédnout množství zajímavých a k zamyšlení vybízejících snímků,“ uvedl Zdeněk Matouš, náměstek hejtmana Ústeckého kraje.
I v letošním roce bude v rámci festivalu probíhat bohatý doprovodný program,
Můžete se těšit například na dokumenty Nevím, Kaluže; který se bude věnoSpolu sami; Na okraji; FAMU, Nový začátek; Já, plameňák; Za vat celospolečenskéhranicemi možností a V zajetí. Kompletní program nalezne- mu tématu exekucí. Speciální program
te na www.elbedock.cz
pro studenty Univer-

zity Jana Evangelisty Purkyně
umožní během workshopů vyzkoušet si manipulaci s obrazem a založení fiktivního start
upu. Před Fakultou umění a designu bude navíc vytvořeno letní kino, kde proběhnou projekce filmů Poslední autoportrét
a Kibera: Příběh slumu. Hudební část festivalu představí hudebníky z oblasti dokumentární hudby. A předfestivalová noc
bude ve znamení filmového maratonu.
(nov)

Ústecký kraj zná kandidáty na Regionální potravinu
ÚSTECKY KRAJ - Jubilejní desátý ročník soutěžního klání o Regionální potravinu 2019 odstartoval. První kraj, ve kterém hodnotitelská komise vybírala letošní vítěze, je Ústecký. O prestižní značku,
která je zárukou kvality a poctivosti místních výrobců, se zde ucházelo celkem 179 produktů od 43 výrobců. Největší zájem byl o kategorii Masné výrobky tepelně opracované.
Získat titul regionální potravina mohou pouze malí
a střední producenti zemědělských a potravinářských výrobků do 250 zaměstnanců. Především se jedná o produkt vyrobený v konkrétním regionu,
což je základní podmínka soutěže. Zároveň i podíl místních
surovin je stanoven nejméně na
70 procent, hlavní surovina přitom musí být stoprocentně tuzemského původu. Výrobky
jsou tak pevně spjaty s daným

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

Různé

■■Prodám novou tiskárnu Pixma MG 2950, dříve 1 500 Kč, nyní
800 Kč. Bílé dveře interiérové, pravé, prosklená okénka. Za 400 Kč.

regionem a často se jedná o krajové speciality.
V Ústeckém kraji komise vybírala vítěze každé z devíti kategorií. Neměla to vůbec jednoduché. Celkem totiž bylo přihlášeno 179 výrobků, zvítězit však
může jen devět z nich. Komisi,
která o tom rozhoduje, tvoří zástupci Ministerstva zemědělství
ČR, krajského úřadu, Státního
zemědělského
intervenčního
fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy, Agrární komory ČR a Potravinářské komory ČR.
Komise navrhla udělit
značku Regionální potravina
Ústeckého kraje 2019 těmto
výrobkům (viz tabulka):
Oceněný výrobek získá
právo zdarma užívat značku Regionální potravina po
Tel.: 736 164 363, Most.
■■Prodám obývací stěnu včetně
skříně 3 500 Kč a věšákovou stěnu – dohodou. Vše v Mostě. Tel.:
607 277 880 VEČER
■■Prodám v Mostě věšákovou
stěnu se zrcadlem a botníkem.
Cena 1 600 Kč. Telefon: 607 277 880
večer.
■■V Mostě z důvodu stěhování prodám 2 použité lednice
s mrazákem – 1 900 Kč/ks, šuplíkový mrazák – 1 700 Kč. Telefon:
607 277 880 – večer
■■Prodám v Mostě rohovou sedací soupravu a křeslo s úložným prostorem – rozkládací. Málo používaná, moc pěkná – 3 500 Kč. Telefon:

 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
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:

Kategorie:

Výrobek a výrobce:

1.

Masné výrobky tepelně opracované

Tlačenka světlá
VARNSDORFSKÉ UZENINY s.r.o.

2.

Masné výrobky trvanlivé,
tepelně neopracované,
konzervy a polokonzervy

Jehněčí klobása
Chovaneček s.r.o.

3.

Sýry včetně tvarohu

KOZÍ VÁLEČEK VE VOSKU
Jakub Laušman

Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, pracovní
dobu Po – Pá v ranních 8hodinových směnách. Bližší informace
Otakar Kadlec, tel. 478 004 742.

4.

Mléčné výrobky ostatní

Připínáček z Drmal
Farma Drmaly s.r.o.

Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e‑mail:
v.stefanek@7group.cz

5.

Pekařské výrobky včetně těstovin

Celozrnný chléb
Jiří Ondečko

6.

Cukrářské výrobky včetně cukrovinek

Mrkváč
Family Bakery s.r.o.

7.

Alkoholické a nealkoholické nápoje

LEŽÁK
PIVOVAR KOCOUR VARNSDORF s.r.o.

8.

Ovoce a zelenina
v čerstvé nebo zpracované formě

Karlátka BIO sušené švestky s peckou od Švestkové dráhy
Farma U Švestkové dráhy s.r.o.

9.

Ostatní

OTVICKÉ LUPÍNKY Solené
AVENTA CZ, s.r.o.

dobu čtyř let na obalu svého výrobku. V současné době je oceněno 411 produktů od 325 výrobců. Podrobné informa-

ce o soutěži jsou k dispozici na
webových stránkách www.regionalnipotravina.cz.
(nov)

607 277 880 – večer
■■V Mostě prodám 2 venkovní lavice spojené se stolem – 1 500 Kč/
ks, 10 kg kvalitní hřištní trávy – veliká sleva – 750 Kč – prodaná zahrada. Telefon: 607 277 880 – večer
■■V Mostě prodám sporák s 10 kg
bombou na PB – dohodou – stěhování. Telefon: 607 277 880 – večer

seznámení. Telefon: 607 633 271 –
můžete i SMS
■■Vitální seniorku hledá rozvedený 69letý/171 cm/80 kg, nekuřák. Setkání napoví. Telefon:
705 233 646
■■Muž hledá kamaráda – přítele na vše hezké, co život přináší,
s vyřešenou minulostí a se svým
zázemím – podmínka. Telefon:
792 352 594 – SMS – případně volat

SEZNÁMENÍ

■■Muž

68/172, nekuřák hledá
ženu do 65 let na chalupu, na výlet, na pokec a vše hezké. Telefon:
607 545 877
■■59/176, hledá hodnou ženu,
nekuřačku, která ví, co chce, do
54 let, z Mostu a okolí k vážnému

Byty, domy

■■Sháním

dlouhodobý podnájem 1+1 nebo 1+KK (se zařízením)
do 5 000 Kč s možností splátky kauce. Mám malého pejska. Telefon:
732 403 132

 příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč/měsíc
 program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok

nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services, a. s.,
V. Řezáče 315, 434 67 Most.
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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

Černí andělé slaví svůj sedmý titul!
Most – Házenkářky mosteckého Baníku slaví svůj sedmý titul
v řadě. Ve druhém finálovém utkání zvládly porazit pražskou Slavii
o pět branek, ačkoli průběh utkání byl velmi vyrovnaný.
Vedení se hned v úvodu ujaly hostující hráčky, domácí
museli prakticky po celý první
poločas dotahovat, ve třinácté
minutě prohrávali Černí andělé dokonce o tři branky. Nakonec ale pokaždé dokázali do-
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mácí soupeřův náskok smazat
a do šaten šli za nejtěsnějšího
jednobrankového vedení. Druhý poločas se odehrával ve stejném duchu, skóre se přelévalo,
zápas se zlomil až v padesáté třetí minutě, kdy se domácí

hráčky nadechly k trháku a odskočily soupeři o čtyři branky,
na které už Slavia nedokázala
zareagovat.
„Jsme strašně šťastní, že jsme
to zvládli. Slavia se sice musela
vypořádat s výpadkem Veroniky Galuškové, ale věděli jsme, že
nesloží zbraně. Její hráčky bojovaly, nechaly na palubovce skutečně všechno. Byl to velmi těžký

zápas, dramatický, myslím, že
také velmi atraktivní pro diváky
a jsme šťastní, že jsme poslední
minuty utkání ovládli a dotáhli ho do vítězného konce,“ řekl
po utkání kouč vítězného celku Peter Dávid, pro kterého byl
zisk titulu rozlučkou s trénováním v Mostě. Na jeho místo od
nové sezony nastoupí mostecký odchovanec Jiří Tancoš, kte-

rý poslední roky působil v zahraničí.
DHK Baník Most – DHC
Slavia Praha 28:23 (13:12).
Nejvíce branek: Šustková 8/3,
Kostelná 5, Zachová 5 – Pokorná 8/3, Jačková 4, Svobodová 3.
Rozhodčí: Václav Horáček, Jiří
Novotný. Sedmimetrové hody:
3/3 – 5/3. Vyloučení: 8/7. Diváků: 875.
(jak)

Müllnerová
nejúspěšnější
házenkářkou
Brankářka Černých andělů Dominika Müllnerová ozdobí pokojíček u rodičů další cennou medailí, a to opět
zlatou za sedmý český titul.
Ziskem téhle placky se tak
Müllnerová stala nejúspěšnější mosteckou házenkářkou. Žádná její spoluhráčka
nemá tolik trofejí jako ona.

Most hostí Československý pohár
dorostenek
O víkendu 25. - 26. května se v Mostě uskuteční souboje nejlepších čtyř družstev
v kategorii mladších a starších dorostenek. První zápas
mladších dorostenek proti
Prešovu odstartuje v sobotu
v 17 hodin.

Souš stále jede
na vítězné vlně

Závod závodů NASCAR:
poprvé v Česku a v Mostě !

MOST - Poslední červnový víkend čeká návštěvníky mosteckého autodromu mimořádný zážitek. Do České republiky se vůbec poprvé
sjedou legendární americké závodní vozy NASCAR. Závodní víkend
se v Mostě uskuteční 28. až 30. června. Českým želízkem v ohni je
jezdec Martin Doubek.
Hlavním partnerem víkendu
je společnost OMV. Během akce nazvané „OMV MaxxMotion NASCAR Show“ návštěvníci uvidí kromě tréninku a dvou
závodů NASCAR také souboje
nádherných historických sportovních vozů. Chybět nebudou
monoposty známé z velkých cen
a proslulých světových závodních okruhů. Součástí závodního víkendu bude také sraz histo-

rických a amerických vozidel na
diváckém svahu.
Startovní pole NASCAR sestává z konstrukčně naprosto identických ikonických vozů
s motorem Chevrolet V8 o objemu 5,8 litru, výkonem 445 koňských sil, manuální čtyřstupňovou „H“ převodovkou a pohonem zadních kol. Auta jsou
vybavena karbonovými karoseriemi bez dveří a předních boč-

ních oken v designovém provedení Chevrolet SS, Chevrolet Camaro nebo Ford Mustang.
Zbylá okna tvoří speciální plexiskla.
Společnost OMV převzala jako exkluzivní partner Autodromu Most též patronát nad dětským dopravním hřištěm v areálu autodromu. Moderní hřiště
vybavené značkami a funkčními semafory je po celý rok volně
přístupné veřejnosti. Kola, koloběžky, odrážedla i přilby si děti
mohou zdarma zapůjčit. Součástí areálu jsou i certifikované prolézačky se skluzavkou a minifotbalové hřiště s brankami. (nov)

V domácím prostředí se
stolním hokejistům dařilo
Most – Po nepříliš vydařeném
prvním a volném druhém kole
nastoupil tým BHC StarColor
Most ve třetím kole 2. ligy billiard-hockeye šprtce k domácím
zápasům v SVČ Most.
Mostečtí zdolali po velmi dobrém výkonu Sokol Stochov, vítěze druhé ligy z let 2017
a 2018, poměrem 4:2. S Orlem Bohunice sehráli domácí vyrovnaný
dvojzápas. Výsledkem bylo vítězství Mostu 5:4 a remíza 4:4. Ziskem
pěti bodů si mostecký celek polepšil na páté místo devítičlenné tabulky a nadále může pomýšlet na postup do finálového turnaje 2. ligy. V čele tabulky je „béčko“ Gunners Břeclav.
Ve Středisku volného času Most se hrál také další z billiardhockeyových turnajů jednotlivců regionální úrovně Expres. V Májovém poháru CorroTech zvítězil Matyáš Vaníček před Janem Matuščínem (oba BHC StarColor Most) a Ondřejem Maturou (SVČ
Most). V kategorii mladších žáků byl nejlepší Oliver Čermák, mezi dívkami pak Aneta Lenková (oba BHC 15. ZŠ Most). (has, jak)

Mostecká Kozempelová
byla dvakrát zlatá v Aši

Poslední červnový víkend čeká návštěvníky autodromu mimořádný zážitek.

Mostecký tenis bodoval

MOST/ROUDNICE NAD
LABE – Minulý víkend se
v Roudnici nad Labem uskutečnil Krajský přebor mladších žákyň v tenise. Turnaje se zúčastnilo devětatřicet hráček z osmnácti klubů. Vítězkou se stala
hráčka mosteckého oddílu „Severočeská tenisová o.s.” Valentýna Petrásová (2007), která tak
potvrdila první místo z halové sezóny. Tímto vítězstvím se
kvalifikovala na mistrovství republiky v tenise, které bude hostit právě mostecký oddíl.
2. místo – Lili Smetanová, Severočeská tenisová o.s., 3.místo - Michaela Náprstková, Severočeská tenisová o.s., 4. místo
– Natálie Mošková – LTK Teplice o.s.

Aš – Kristina Kozempelová z mosteckého Baníku patřila na kvalitně
obsazeném badmintovém turnaji Grand Prix A kategorie U15 v Aši
k nejúspěšnějším účastníkům. Odvezla si dvě zlaté medaile za vítězství ve čtyřhře a v mixu.
Ve smíšené čtyřhře nastoupila Kristina Kozempelová s Janem
Rázlem (BK TU Liberec) a finále proti Ondřeji Běhounkovi (Chemička Ústí n.L.) a Kláře Malcové (BK TU Liberec) skončilo 21:9
a 21:14. Pro soutěž ve čtyřhře dívek Kozempelová spojila síly s Karolínou Nachtmanovou a bylo z toho druhé zlato. Nenasazená dvojice
ve finále přehrála turnajové jedničky Veroniku Novákovou (Jiskra
Nejdek) s Valérii Žurkovou (Ridera Sport team) 21:13, 21:18. V turnaji jednotlivců došla Kozempelová do čtvrtfinále, kde už byla nad
její síly Barbora Bursová (SK Hamr). Na domácím turnaji Grand
Prix C věkové kategorie U17 pak Kristina Kozempelová zvítězila ve
dvouhře. Za Baník Most přidal další vítězství Vojtěch Hošek ve čtyřhře s Markem Orosem (Super Stars). Vojtěch Hošek slavil deblové
vítězství také v Benátkách nad Jizerou, rovněž při Grand Prix C kategorie U17, tentokrát s Radkem Pláničkou (Montas Hradec Králové). Tereza Burdová společně s Natálií Soukupovou (Rychnov nad
Kněžnou) zde vybojovaly bronz.
(has, jak)

Na úvod soutěže těžký los!
Verva zahájí sezonu doma s Kometou

Valentýna Petrásová

Litvínov - Nový extraligový ročník odstartuje v pátek 13. září
a tým HC Verva Litvínov v úvodním kole na ledě Zimního stadionu
Ivana Hlinky přivítá brněnskou Kometu, která v posledních třech sezonách vyhrála dvakrát mistrovský titul. Litvínov tak odstartuje po
čtyřech letech sezonu před svými fanoušky.
Poté Verva zamíří na led medailisty poslední sezony do Plzně. Ve
třetím kole doma změří síly s Pardubicemi a následně zamíří na led
mistrovského Třince. Litvínovští samozřejmě budou usilovat o dobrý vstup do nové sezony. Rozpis úvodního kola TELH 2019/2020
v pátek 13. září: HC Sparta Praha – HC Škoda Plzeň, HC Verva Litvínov – Kometa Brno, BK Mladá Boleslav – HC Dynamo Pardubice, Mountfield HK – Bílí Tygři Liberec, HC Vítkovice Ridera – HC
Olomouc, HC Oceláři Třinec – Rytíři Kladno a HC Energie Karlovy
Vary – PSG Berani Zlín.
(jak)

Fotbalisté divizního Baníku Souš stále jedou na vítězné vlně. V dalším kole skupiny B si zajeli pro tři body
do Libiše, kde zvítězili 2:1.
Branky vítězů stříleli Zápotocký a Popelka.

Mostecký FK
nadále tápe
Naproti tomu druhý zástupce Mostecka v divizní
skupině B to má řádně nahnuté. Opět prohrál. Tentokrát doma nestačil na Hostouň. Ta si za výhru 1:0 odvezla tři body. MFK je na
poslední příčce tabulky
s pouhými 18 body. Sestup
už má na dohled.

Kombinovaný tým
ztratil zápas
Náš jediný zástupce v krajském přeboru kopané dospělých, kombinovaný celek Sokol Horní Jiřetín/FK
Litvínov, si tentokrát dojel pro příděl do Žatce, kde
ztratil dobře rozehraný zápas. V poločase totiž vedl
o dva góly. Domácí Slavoj si
nakonec připsal výhru 4:2
(0:2). Branky hostí: Hlaváček
a Kopta.

Stolní hokejisté
se vydají na cestu
Po dvou domácích akcích čeká teď stolní hokejisty
BHC Most naopak velké cestování. Zúčastní se mezinárodních turnajů Russia Open
v Petrohradě a Polish Open
ve slezském městě Žory.

Našim zástupcům
se nedařilo
Dva naši zástupci v I. A
– třídě v kopané dospělých
v utkáních 22. kola na své
soupeře nestačili. Sokol Obrnice si dojel pro porážku 9:4
do Vroutku. Branky Obrnic zaznamenali Pyskatý 2,
Mentlík a Kadlec. TJ Kopisty
se představil doma, kde prohrál s TJ Sokol Údlice 2:4.
Branky Kopist vstřelili Vlč
a Persona.

V úvodu víkendu
padl rekord
Hned v pátek 17. května
při volných trénincích se podařilo překonat ustavující rekord šampionátu supersportovních vozů ADAC GT Masters na okruhu mosteckého
autodromu z roku 2018. Zasloužil se o něj Němec Sven
Barth ve voze Corvette C7
GT3-R, když dráhu obkroužil za 1:31,485 minuty.
(jak)
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fotoreportáž

Mezibořská sjezdovka se proměnila
ve středověké městečko
Ukázky historického šermu se ujali profesionálové.

Středověké disciplíny si užily

hlavně děti.

Členové Spolku přátel Meziboří který akci zorganizoval.

Běh naděje podpořili starosta Petr Červenka
a místostarostka Libuše Karbanová.

MEZIBOŘÍ – Krásné dámy, stateční pánové, tanečnice, hudebníci,
šermíři a bojovníci. Lyžařský areál v Meziboří se na několik hodin
změnil ve středověké městečko.
Nejen skvělá zábava, ale
i slunné a teplé počasí přilákalo na sjezdovku stovky lidí.
Všichni přišli navštívit středověké městečko s dobovou tržnicí, šermířskými souboji a hudbou. K vidění tak byly například
souboje s meči v aréně, jízda na
koních, střelba s kuší, hod podkovou a další. „Akce pro obyvatele Meziboří, ale i pro návštěvníky
z okolních měst pořádáme už třetí rok. Jsou to oblíbené gulášfesty, ke kterým jsme v loňském roce
přidali westernové městečko a letos středověké městečko. Zorganizovat takovou akci není jednoduché, ale lidé se baví, a to je přesně
to, o co nám jde,“ říká místostarosta Meziboří a člen výkonného
výboru Spolku přátel Meziboří
Jan Novák. Součástí sobotní akce byl i Běh naděje, který pořádalo už tradičně město Meziboří. „Běh naděje pořádáme v Meziboří už více než dvacet let, abychom vyjádřili solidaritu s lidmi
nemocnými rakovinou,“ uvedla při startu místostarostka města Libuše Karbanová. Ve veřejné
sbírce, při které si účastníci akce kupovali trika, čepice a další
propagační předměty, se podařilo vybrat 7 560 Kč. Na startu se
sešlo 128 lidí.
(pur)

Malí bojovníci se utkali
v netradiční aréně.

Děti lákaly i kreativní dílničky.

Mezibořští se o víkendu ocitli
ve středově a pořádně si to užili.

