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Černá skříňka bloku 5 se znovu otevírá
MOST – Kontroverzní blok 5 na třídě SNP opět hýbe komunálními
politiky i veřejností. Poté, co prosákla zpráva o tom, že dnes již bývalý majitel hotelu Viktor Josef Smolík se odsud chystá přesunout
část osazenstva do domu číslo 5, zvedla se vlna nevole okolních
obyvatel. Na zděšení občanů reagovala mostecká radnice prohlášením, že blok 5 od soukromého vlastníka hodlá odkoupit. Ten ale
o prodeji nechce ani slyšet.
Hotel Viktor, který řadu let
funguje jako ubytovna, prodal
jeho vlastník začátkem května
majiteli zaměstnanecké agentury. Ta se však chystá Viktor obsadit svými klienty, převážně
zahraničními dělníky. To pro
stávající obyvatele Viktoru není dobrá zpráva. Části z nich,
která se nemá kam přesunout,
nabídl Josef Smolík azyl v bloku 5, který nyní vlastní. V těchto dnech se do „pětky“ stěhují první nájemníci. „Jedná se
zhruba o padesát lidí. Nejsou
to žádné závadové osoby, jak si
někteří lidé z okolí bloku 5 myslí. Jsou to normální lidé, kteří se jen ocitli v životní nouzi,“
snaží se rozptýlit pochybnosti obyvatel Josef Smolík. S primátorem města podnikatel sice
o bloku 5 neoficiálně jednal, ale
o prodeji prý neuvažuje. „Určitě nemám v umyslu dům prodat, je to nejkrajnější varianta.
Říká se sice nikdy neříkej nikdy,

ale v současné době o tom neuvažuji,“ dodal majitel bloku 5,
který má s domem jiný záměr.
„Počítáme s tím, že do konce roku si stávající nájemníci najdou
jiné bydlení. Koncem roku nebo
začátkem příštího bychom chtěli začít s rekonstrukcí a vybudovat zde nadstandardní bydlení,“
prozradil.
Kontroverzní blok 5 má za
sebou rušnou novodobou historii. Z kdysi klidného a pohodového domu se postupně stal
ubytovnou pro sociální případy. Zůstala v něm jen hrstka starousedlíků, kteří se řadu let všemožně snažili bojovat
za svá práva a záchranu. Ačkoliv si nájemníci platili zálohy,
vlastníci již peníze správcům
sítí neposílali. V domě tak byla
odpojena elektřina, lidé zde žili bez tepla a teplé vody. Dům
se stal doslova černou můrou.
Občané pravidelně žádali město o pomoc.
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Kdysi klidný a pohodový dům se stal černou můrou. Nešťastní obyvatelé panoptikum hrůzy postupně opustili. Jediné, co zde nezaniklo a spolehlivě funguje dál, je legendární hospoda „Pětka“.

 Promenádní koncert
MOST – Město Most zve
13. 6. od 17 do 18 hodin na
Promenádní koncert v parčíku vedle budovy magistrátu. Hraje Big Band Zdenka Tölga!

 Anglie křížem krážem

Filmaři v Ústeckém kraji
Natáčí se film BOURÁK
ÚSTECKÝ KRAJ – Filmaři natáčejí v Ústeckém kraji další film. Celovečerní film Bourák je černá gangsterská romanticko-hudební komedie
o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna městská
vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně naštvaná
dcera.
Pro natáčení tvůrci vybrali severočeský Varnsdorf, který se promění ve filmový ŠLUKDORF. Jarní předtáčka potrvá do začátku června
a po letní pauze se štáb vrátí do Varnsdorfu a okolí zase na podzim,
kdy rozehrané Šlukdorfské figurky doplní sám velký Bourák v podání Ivana Trojana. Hlavní roli Bourákovy dcery Kamily svěřil Ondřej
Trojan studentce konzervatoře Veronice Markové, poprvé jako matka
dospělé dcery se představí Kristýna Boková (Markéta).

MOST – Městská knihovna

O čem film bude?

Most připravila přednášku

Kamila je osmnáctka, která už má života ve městě, kde se nic neděje, plné zuby. A ještě víc ji štve vlastní rodina. Odevzdaná matka
a otec, který kšeftuje s vraky aut a říká si BOURÁK. Zastydlý puberťák s otřískaným růžovým Cadillacem, který chodí trsat rock and roll.
Potřetí se na place sejde režisér Ondřej Trojan s Jiřím Macháčkem,
který vyfasoval roli majitele kasina, nebezpečného golfisty a zhrzeného Markétina ctitele Rudy. Rudovu nesnesitelnou ženu, manikérku Jiřinu, si zahraje Petra Nesvačilová. K nepoznání změněná bude v Bourákovi herečka Kateřina Winterová, která ve snímku vystoupí jako alkoholička Elvíra. Jejího syna, neduživého gamblera Frantu, si zahraje
Jan Cina, svědomitého policistu Luďka Jaromír Dulava, v rolích okresních gangsterů se
představí slovenská
hvězda Milan Ondrík a čeští výtvarníci
Jaroslav Róna a Aleš
Najbrt. V dalších rolích se na sever Čech
během podzimní fáze natáčení podívají
i Kryštof Hádek, Matěj Ruppert a ze Slovenska Ady Hajdu,
Velkou roli ve filmu Bourák, pro který si filPetra Polnišová nebo
mový štáb opět vybral Ústecký kraj, svěřil reAlena Pajtinková.
žisér Ivanu Trojanovi. Foto: Česká televize
(nov)

cestovatele Pavla Klejny Anglie křížem krážem. Povídání
o ostrovní zemi s pestrou minulostí i zajímavou současností začíná 11. 6. v 17 hodin.

 PATCHWORKOVÉ LÉTO
LITVÍNOV – Na zámku Valdštejnů můžete 9. 6. od
10 do 16 hodin navštívit výstavu výrobků Patchwork
klubu Litvínov „Rozmarné
patchworkové léto 4“. Deky,
polštáře, hračky, prostírání…, tvořivá dílnička pro děti
i dospělé. Vstupné 30 Kč.
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komunální politika

Na Aquadromu si už můžete
užívat venkovní koupání

MOST – S letními teplotami se otevřel letní areál s venkovním koupáním na Aquadromu. Zavítat sem můžete denně od
9 do 20 hodin.
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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.

Pozor u Kauflandu!

MOST – Na komunikaci u supermarketu Kaufland se objevilo
nové dopravní značení. Důvodem je změna přednosti v jízdě kvůli zavedení jednosměrného provozu v ulici U Stadionu a zavedení
obousměrného provozu v Barvířské ulici. Motoristé, buďte opatrní
a věnujte pozornost nově osazenému dopravnímu značení! (nov)

Dračí lodě

ovládnou Matyldu
MOST - Oblíbené
závody dračích lodí
StarColor Cup jsou za
dveřmi. Na závodníky
i jejich fanoušky čeká
v pátek 7. června
a zejména v sobotu
8. června, kdy se od
10 hodin uskuteční
samotné závody, velmi bohatý program.
Letošní ročník hlásí 51 přihlášených
posádek a 21 školních týmů. Na Matyldě vystoupí kapela Flash Joy ve složení Sandra Kovalíková, Eva
Pomahačová, Richard Řeřicha a Petr Sattler. Mezi dalšími účinkujícimi se představí Dj Tony Lai a Šimi Trumpet. Součástí dračích závodů jsou již tradičně Komořanské dětské hry. Děti se mohou těšit
na deset stanovišť s tradičními i neobvyklými soutěžemi spojenými s uhlím a vodou. Chybět nebude také hasičské auto, které bude
k dispozici návštěvníkům k prohlídce, ale i k osvěžení.
Pátek 7. června
9 – 13 hodin závod školních posádek, od 16 hodin treninkové jízdy, v 19 hodin bohatý hudební program, ve 22 hodin probouzení
draka zakončený ohňostrojem
Sobota 8. června
10 – 17 hodin 8. závod dračích lodí StarColor Cup, 10 – 17 hodin bohatý doprovodný program, 10 – 18 hodin Komořanské dětské hry, 9 – 18 hodin kolotoče a atrakce pro děti.
(nov)

„Stejně jako každý rok, tak
i letos stihli pracovníci Aquadromu vše potřebné včas a všechny
venkovní bazény jsou již otevřené,“ uvedl vedoucí mosteckého
Aquadromu Miroslav Svoboda.
K dispozici jsou tři venkovní
nerezové bazény. Najdete tu
také dětské hřiště s bezpečnostními dopadovými plochami,
travnaté hřiště na badminton
a volejbal, písčité hřiště na
plážový volejbal a víceúčelové hřiště s umělým povrchem
a vlastním sociálním zázemím.
Zábava je tu i pro pro nejmenší.
Ti mohou vyzkoušet AQUAPADDLER. Jedná se o nafukovací bazén s lodičkami pro děti
ve věku 3-12 let.
Od soboty 1. června 2019
bude na Aquadromu v letním

provozu i zdejší sauna. „Provoz sauny bude probíhat pouze
každý čtvrtek a neděli v době od
15 do 21 hodin. Saunování bude
společné pro muže i ženy. Na
každodenní provoz jako doposud najede sauna až od pondělí
2. září 2019,“ upozornil vedoucí provozu koupaliště. Návštěvníci s nabitými abonentními
hodinkami mohou vcházet
do areálu koupaliště i z ulice
Zdeňka Štěpánka. Zde mohou
zájemci vyzkoušet minigolf,
který se kvůli rekonstrukci otevřel až před nedávnem. „Rekonstruoval se zde obslužný domek
minigolfistů. S tím byly spojené
stavební, elektrikářské a další
práce. Návštěvníci mohou také
využít prodloužené provozní
doby, která je na minigolfu od

Provozní doba letního areálu v červnu, červenci a srpnu je delší, a to od
9 do 20 hodin.
10 do 21 hodin. Těšit se na vás
bude také obsluha v nezměněné
dlouholeté sestavě,“ prozradil
dále Miroslav Svoboda. Minigolf nabízí 19 drah, půjčovnu
holí a míčků, občerstvení včetně točeného piva a limonády

a také občerstvení, jako jsou
klobásy, párky, pizzy a pod.
Všechny aktuální podrobnosti
o provozu Aquadromu, včetně
teploty vody, zjistíte na tel. čísle: 476 127 842.
(sol)

Okružní křižovatky zkrášlí nové květiny a zeleň

MOST – Mostecké kruhové objezdy čeká obnova. Technické služby
města Mostu chystají letos jejich úpravy. Na některých se objeví
nová zeleň a květiny, aby se oživil jejich vzhled. Zelení se bude pyšnit také nově vznikající kulaťák nad Aquadromem.
V Mostě je v současné době
22 okružních křižovatek a třiadvacátá vzniká nad koupalištěm na křížení ulic Topolová,
Zd. Štěpánka a Lipová. „Kruhový objezd bude osázen zelení. Dojde k výsadbě plazivých
jalovců, které budou doplněny
kvetoucími keři (Potentilla),“
prozradil ředitel Technických
služeb Most Václav Zahradníček.
Nepůjde ale o jediný kruhák,
který se dočká zkrášlení. Obyvatelé se také ptají, kam zmizely dvě želvy z kruháku u Tesca,

které byly porostlé netřesky.
Podle technických služeb želvy „nepřežily“ zimní nepohodu. „Podpůrná konstrukce z vázacího drátu bohužel nevydržela…V současnosti probíhá oprava a následně se želvy vrátí zpět
na své místo,“ ujistil ředitel. Slibovaného vylepšení by se mělo dostat i okružní křižovatce
pod kremací. „Dojde k úpravě
trojúhelníků u kruhového objezdu pod kremací v ulici Žatecká.
Dřeviny na těchto záhonech trpí
v zimním období při údržbě komunikace. Výsadba nových rost-

lin bude situována do středu záhonu,“ doplnil dále Václav Zahradníček.
V těchto dnech mohou obyvatelé zaznamenat změnu výsadby na největším kruhovém
objezdu u Stovky. Tady se pravidelně obměňuje výsadba květin dvakrát ročně. „Právě zde
probíhá výměna macešek za letničky. Až do podzimu zde pokvetou afrikány a voskovky,“
doplnil šéf technických služeb.
Nová zeleň se bude přidávat
i na dalších místech. Jako každý rok dojde k výsadbě nových stromů na dalších veřejných prostranstvích města. Pokračuje se například i v obnově květinového symbolu města,
kterým jsou sakury. Ty prošly

v minulosti dendrologickýcm
průzkumem a staré a nemocné
stromy jsou nahrazovány novými. „V zimním období tentokrát nedošlo ke kácení sakur.
Sledujeme zdravotní stav stromů. Podle dlouhodobého sledování se předpokládá, že v letních
měsících dojde k pokácení sakury v ulici Pionýrů a v ulici Zd.
Fibicha. Jedná se o staré stromy. K obměně stářím uhynulých
sakur ale stále dochází. Například v ulicích Z. Fibicha, V. Nezvala a Obránců míru a na dalších místech,“ doplnil Václav
Zahradníček. Dodávky stromů
a keřů probíhají na základě vyhodnocení cenových nabídek
poptávaného materiálu.
(sol)

Hornické muzeum slavnostně
představilo povrchové dobývání

MOSTECKO – V Podkrušnohorském technickém muzeu se
slavnostně otevřela nová expozice povrchového dobývání. Její
součástí je i u nás ojedinělý model povrchového lomu.
Novou expozici, která je
umístěna v samostatné budově, přišli slavnostně otevřít zástupci Spolku severočeských
havířů, sponzorů a těžařských
společností, které poskytly muzeu i další unikátní stroje. „Expozice povrchového dobývání je
v podstatě část, kterou můžeme
nazvat jako Důlní meřičství II
a současně je tu i model povrchového dobývání. Expozice je také
obohacena o exponáty a techniku, kterou nemá žádné jiné muzeum u nás v republice,“ představil novou výstavní část v muzeu mostecký radní Vlastimil
Vozka.
Stěžejním bodem nové expozice je obří model povrchového lomu, který je rozprostřen
přes celou místnost. Pracovalo se na něm zhruba půl roku.
„Jako muzeum máme obrovskou výhodu. Máme totiž možnost prezentovat jak rudné dobývání, tak i povrchové, které je
velmi rozsáhlé. Máme tu spoustu
strojů, které je možné vidět i jak
fungují v praxi. Jsou tu ale i věci,
které běžně vidět nemůžete. Například ukázka důlního meřič-

Slavnostního přestřižení pásky k nové expozici se zhostili (zleva) mostecký radní Vlastimil Vozka, výrobní ředitel Severočeských dolů a.s. Jiří Neruda a primátor města Mostu Jan Paparega.
ství společně s ukázkou fotogrammetrie. Sbírku, kterou se podařilo dát nyní dohromady, jinde u nás nenajdete,“ podotkl
ředitel hornického muzea Zbyněk Jakš. Fotogrammetrie představuje veřejnosti speciálně vytvořené snímky – pozemní i letecké, které dokumentují území
těžby ve 3D formátu, a to prostřednictvím speciálních přístrojů. „Snímky se pořizují na
speciální destičky, pomocí nichž
se pak vizualizují ve 3D formátu. Je na nich názorně vidět, jak
se měnila krajina s odstupem času a s postupem těžby uhlí. Vše se

promítá na monitorech. S těmito
přístroji pracovali důlní měřiči
a podle těchto snímků se zhotovují nové mapy,“ vysvětlil dále
Zbyněk Jakš.
Expozice povrchového dobývání je doplněna informacemi
o historii a technologiích. Jsou
tu modely jednotlivých strojů ve
zmenšené podobě. Součástí je
i model chemičky, která je s uhlím úzce spjata.
Návštěvníci si v muzeu mohou prohlédnout i stroje tvořící
venkovní expozici. Mezi ně patří i model odklizové lokomotivy E 127, která je k vidění již od

začátku letošní sezóny a kterou
muzeum prezentuje díky Vršanské uhelné. Mezi oblíbené výstavní exponáty patří také mašinka, která byla plně vytížená
i během víkendového Dne dětí, který tu muzeum již tradičně
pořádalo.
Venkovní expozici si nově
mohou zájemci a návštěvníci
muzea prohlédnout a prozkoumat bez průvodce, a to za jednotné vstupné třiceti korun. Během roku zavítá do hornického
skanzenu na deset tisíc návštěvníků.
Vlasta ŠOLTYSOVÁ

zpravodajství
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Maxík frčí - pořídí se další?
MOST – Taxík Maxík ročně sveze
přes tři tisíce seniorů. Ti nejčastěji službu využívají k cestám
za lékaři. Vytíženost taxíku je
obrovská. Dopravní podnik má
proto zájem o rozšíření služby.
Speciální vozidlo taxislužby určené pro seniory se „nezastaví“. Taxík Maxík se stal velmi
žádanou službou. „Vloni jsme
Maxíkem přepravili 3 389 osob,
včetně doprovodu. Šlo o 2 381
seniorů, 264 ZTP a 131 ZTP/P.
S klienty najezdil 17 327 kilometrů. Letos již využilo služby taxíku dalších 1 226 osob, včetně
doprovodu,“ uvedl ředitel Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova Daniel Dunovský. „Nejčastější využití taxíku je
pro návštěvu zdravotnických zařízení, což představuje zhruba
80 procent jízd. Nejčastějšími
klienty, zhruba v 90 procentech,
jsou senioři 70+,“ informoval ředitel. Taxík Maxík je bezbariérový, takže i pro méně mobilní seniory je nástup do vozidla a výstup snazší.
Už od 2. ledna loňského roku slouží Maxík seniorům nad
70 let nebo pro držitele průkazů
ZTP či ZTP/P. Žadatelem o dotaci bylo město Most, z toho-

Taxík je v provozu od pondělí do pátku od 7 do 15 hodin. Senioři si ho mohou zavolat na čísle 778 76 76 76.
to důvodu je Maxík určen pouze pro obyvatele města Mostu.
Hlavní podmínkou využití služby je trvalé bydliště v Mostě, Čepirozích, Rudolicích, Souši, Starém Mostě, Velebudicích a Vtelně. Službu mohou využít senioři za zvýhodněnou cenu 30 Kč
za jednu jízdu po městě. „Taxík Maxík je výborná služba a je
o ni obrovský zájem, což nás těší,“ potvrzuje ředitel. Zda se po-

řídí další vozidlo Taxíku Maxíku, bude záležet na městu Most.
To je totiž jeho majitelem. „Určitě bychom to přivítali,“ doplnil
Daniel Dunovský.
Vždycky je lepší jízdu si dopředu zarezervovat, alespoň jeden den dopředu. „Může se stát,
že je volný na zavolání, většinou
však má pevně objednané jízdy,“
podotýká ředitel. Dopravce zároveň radí klientům, aby si před

objednáním jízdy připravili veškeré potřebné informace, tedy
i jiný možný čas přepravy pro
případ nedostupnosti požadovaného termínu. Pokud nebude možné již objednanou jízdu
využít, pak dopravce apeluje na
objednatele, aby včas tuto informaci oznámil na dispečink. Tím
umožní využití služby dalším
cestujícím.
(sol)

Obyvatelé v okolí Žatecké

se musejí připravit na odstávky vody

MOST – V ulici Františka Halase a Báňská začíná rekonstrukce poruchového vodovodu a nevyhovujícího technického stavu kanalizace.
Od 1. června do 30. listopadu se tak zhruba pět set obyvatel bude
muset připravit na odstávky vody.
Na omezení dodávek pitné vody by se měli připravit obyvatelé
v ulicích Báňská, Žatecká, Tyršova a Františka Halase. V uvedené
lokalitě se nachází vodovodní řady různého stáří, materiálu i rozsahu.. Nejporuchovější je potrubí z polyetylenu z roku 1986, dále pak řad z litiny z roku 1960.
V ulici Fr. Halase se nachází kanalizační potrubí z kameniny

z roku 1960. „Kamerová prohlídka prokázala, že stoka nevykazuje žádné závady, je v dobrém technickém stavu, a rekonstrukci nevyžaduje. V ulici Báňská je potrubí z PVC a rok uvedení do provozu
se předpokládá v roce 1986. Stoka
rovněž prošla kamerovou prohlídkou. Je téměř bez závad, pouze ve
dvou úsecích se přišlo na špatnou
ovalitu a kaverny. Tyto části se

proto budou rekonstruovat,“ uvedl mluvčí společnosti Severočeská vodárenská Jiří Hladík. Opravit by se měl vodovod v délce
zhruba tři čtvrtě kilometru a kanalizace zhruba třiceti metrů.
Rekonstruovaná
kanalizace je rozdělena na dva úseky. Jeden z nich se provede z PVC potrubí a zároveň se rekonstruuje
dno šachty. Druhý úsek bude také z PVC potrubí, přičemž se zde
vymění dvě revizní šachty. Součástí oprav bude i zrušení části stoky v ulici Báňská. Potrubí se
ponechá v zemi. Pokládka vodo-

vodního a kanalizačního potrubí povede v drtivé většině trasy
v otevřeném výkopu. Pouze přechod vodovodu pod komunikací ulice Františka Halase se provede bezvýkopovou technologií
řízeného podvrtu. „Rekonstruovaný vodovodní řad bude v některých úsecích při rekonstrukci odstaven a zásobování okolních nemovitostí pitnou vodou se zajistí
provizorním povrchovým vodovodem,“ uvedl dále mluvčí vodárenské společnosti. Stavební práce a omezení by měly trvat do
konce listopadu.
(sol)

Za dětmi ze 7. základní školy přijeli filmaři
MOST – Děti na 7. Základní škole v Mostě, v ulici J. Arbesa, opět
natáčely animované krátkometrážní filmy. Pátým ročníkem
zde pokračoval projekt Animace – Imaginace.
Filmaři zavítali do školy již
podeváté, aby se rozloučili s deváťáky a s posledními jimi vytvořenými animovanými filmy. Natáčecí dny si užívaly také
čtvrté ročníky. Nově vzniklé filmy jsou součástí projektu Animace – Imaginace, jehož cílem
je začleňování filmu do výuky.
Deváťáci, kteří se letos se základní školou rozloučí, patří
mezi průkopníky na škole. Jejich práci filmaři chválí a potvrzují, že se rok od roku zdokonalují a patří už mezi zručné a šikovné filmaře. „Práce devátých ročníků plynule navazuje
již celých devět let. Žáci se stále zdokonalují a vytvářejí už složitější a propracovanější filmy. Je
vidět, že jim na této práci záleží a vznikají zajímavé a promyšlené práce,“ uvedla hlavní koordinátorka projektu a lektorka plzeňské Animánie Martina Voráčková. Loni měli žáci
natáčet horor, letos byla témata na žácích samotných. „Jsou
to už opravdu borci, chtěli jsme
je nechat si to užít. Témata byla různá - jeden film skupina po-

Mladí filmaři ze 7. ZŠ dostali za své animace od profesionálů velkou pochvalu.
jala jako animovaný dokument,
jmenoval se HAVEL. Velmi mě
překvapilo docela náročné pojetí
o životě našeho prezidenta, propojení animace a dokumentu bylo zajímavé,“ hodnotí práci devátých tříd učitelka Pavlína Havelková, která s žáky filmařinu
začala na prvním stupni. Další film pojednával o životě mladé dívky, na které byl dokumentován stereotyp, do kterého někteří mladí lidé spadají. Film
dostal název ŽIVOT2. „Animování mi dalo moc - nové infor-

mace, zkušenosti, zábavu s partou kamarádů… Sama vyrábím animované filmy. Přivedla
jsem k tomu i svou mladší sestru Aničku, která v současné době také natáčí, ale je na nižším
stupni,“ popsala své zkušenosti
a pocity při natáčení filmů Klárka Bunešová z devátého ročníku, která pracovala na filmu Život2. Třetí film byl ekologicky
zaměřený. Poslední film se pak
zabýval problematikou mladých lidí. Film s názvem MOJE
MÍSTO se zamýšlí nad tím, kde

se kdo cítí v bezpečí. „Je opravdu vidět, že současná mládež se
zajímá o mnoho věcí. Jejich zájmy jsou rozmanité. Nejsou neteční k současné problematice,
a když jsou dobře vedeni, tak je
radost je sledovat, jak se vyvíjejí.
Při závěrečném promítání jsem
byla dojatá a hrdá na své žáky,
jsou úžasní,“ zhodnotila Pavlína Havelková. Filmy jako každý rok samozřejmě poputují na
Anifest do Plzně. Ještě ale předtím plánují na škole společnou
projekci.
(sol)

P
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tejte se politiků

Několik posledních let se
zvýšil hluk a frekvence provozu na nedalekém autodromu. Není možné pobývat
venku, kde každodenně není slyšet nic než řev motorek
a závodních vozů. Je to slyšet
i v Litvínově, v Lomu, ve Vtelně a po celém Mostě. Spolu se sousedy se hodláme
zapojit do činnosti spolku
v Souši, který se tímto problémem zabývá aktivně. Jak
je možné, že i když byla měsJan Paparega
tem vydána tzv. protihluková vyhláška, která omezuje
hluk z autodromu, rozhodnu- litě. Společnost AUTODROM
tím rady města byly vydány vý- MOST a.s. v souladu se schválejimky pro autodrom v tak vyso- nou obecně závaznou vyhláškou
kém počtu? V r. 2017 6 výjimek, předložila Radě města Mostu žáv r. 2018 už 9, a letos dokon- dost o povolení výjimek. Po proce 12. Jsou vám snad, pane pri- jednání žádosti Rada města Mosmátore a rado města, předněj- tu rozhodla a povolila organizoší podnikatelé než my, občané vání závodů ve 12 případech, kdy
města? Vám nevadí, že si z ve- v některých případech krátila dodení města dělá autodrom leg- bu pro ukončení závodu v soularaci? Proč vycházíte vstříc těm, du s obecně závaznou vyhláškou.
kteří nedodržují vaši vyhlášku? Mimo této skutečnosti neudělila
Žádám o to, abych i nadále mo- výjimku u pěti případů.
hl se svou rodinou a sousedy
Přestože klademe důraz na rozžít v normálním prostředí, bez voj turistiky a rozvoj sportu v nastresů. Věřím, že můj dotaz zod- šem městě, nebereme na lehkou
povíte i veřejně, protože zhor- váhu ani porušování právních
šující se hlukovou situaci sledu- předpisů. Náš správní orgán veje v mém okolí řada občanů.
de několik správních řízení pro
Společnost
AUTODROM porušení uvedené obecně závazMOST a.s. poskytuje v oblasti né vyhlášky č. 2/2017 o regulaci
společensko – sportovních akti- hlučných činností. Některá řízení
vit významné vyžití pro obyvate- jsou již ukončená, ale v současné
le našeho města, ale i pro návštěv- době nejsou vymahatelná, neboť
níky z celé republiky a zahraničí. se jimi zabývá příslušný soud. VyPravidelně organizuje významné máhání práva je bohužel v tomto
závody a soutěže republikového případě zdlouhavé, a proto nám
a mezinárodního rozsahu. Město nezbývá, než vás požádat o trpěMost na základě podnětu občanů livost.
Můžeme vás ujistit, že klid
z městské části Most - Souš vytvořilo obecně závaznou vyhlášku, a pohoda našich obyvatel je pro
která má snahu upravit dopad ne- nás stejně důležitá jako zvyšování
gativních vlivů, které jsou dopro- prestiže našeho města.
vodným efektem motoristických
Odpovídá primátor města
závodů ve vztahu k běžnému způMostu Jan Paparega
sobu života občana v dané loka-
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zpravodajství

Z Mostu do Bíliny
zatím bez objížděk
MOST/BÍLINA – Při cestě směrem na Bílinu se Mostečané budou muset připravit zatím jen na mírné komplikace. Už je znám výsledek
projednávání objízdných tras pro obnovu vozovky v Bílině.
Během projednávání objížděk pro nákladní dopravu po silnici
I/27 a následně I/15 vyšlo najevo, že v současné době nelze využít
tyto silnice jako náhradní trasu za I/13. Důvodem nemožnosti využití těchto silnic I. třídy je koordinace s jinými významnými stavbami v Ústeckém kraji nebo stavem komunikace. Na posledním jednání padlo rozhodnutí, že letos proběhne pouze rekonstrukce v úseku Kyselská – Lidl. V tomto úseku je možné obnovit vozovku za
provozu, pouze s omezením dopravy na dva jízdní pruhy (v režimu
1+1), tedy bez objízdných tras.
Práce začnou ihned po získání stanovení dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, předpoklad realizace stavby je
během července. V průběhu prázdnin proběhnou lokální výspravy
zbylého uvažovaného úseku Lidl – Albert. Lokální opravy se budou
provádět o víkendech v době vyloučené nákladní dopravy. Obnova
vozovky v rozsahu projektu a diagnostiky bude provedena po uvolnění objízdné trasy I/27.
(nov)

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

deratizace@zdenek-bilek.cz
Společnost Celio a.s.,
Litvínov 7, V Růžodolu 2,
IČ: 48289922
hledá následující pracovní pozice

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
10. 5. – 14. 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

Fazolová s klobásou
150 g
Hovězí na česneku, špenát, bramborový knedlík
150 g
Kuřecí prso na paprice, dušená rýže
200 g
Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka

ÚTERÝ

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hovězí pečeně, rajčatová omáčka, houskový knedlík
150 g
Smažený kuřecí řízek, bramborový salát, citron
350 g
Bavorské vdolečky

STŘEDA

Bramborová s houbami
150 g
Španělský ptáček, dušená rýže
220 g
Pečené kuře na pivu se žampiony, šťouchaný brambor
350 g
Tagliatelle bolognese

ČTVRTEK

Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hamburská vepřová plec, houskový knedlík
150 g
Smažený karbanátek, bramborová kaše, okurkový salát
350 g
Zapečené těstoviny s uzeným masem, kyselá okurka

PÁTEK

Čočková s párkem
150 g
Vepřový kotlet v BBQ omáčce, šťouchaný brambor,
polníčkový salát
150 g
Hovězí řezanka s cibulí a slaninou, dušená rýže
150 g
Smažený sýr, vařený brambor, tatarská omáčka
SPECIÁL 450 g – PEČENÁ VEPŘOVÁ ŽEBRA V PIKANTNÍ MARINÁDĚ
S KOŘENOVOU ZELENINOU A PEČENOU BRAMBOROU
S KŘENOVÝM DIPEM, PEČIVO
Doba přípravy speciálu je cca 20 min.

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč
30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč
35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč
30 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč
35 Kč
115 Kč
125 Kč
105 Kč
165 Kč

Divadelní léto na Hněvíně:
poslední volné vstupenky!

a v červnu 2016 byFoto: T. Branda
la uvedena obnovená premiéra právě na
hradě Hněvín. V různých rolích se zde vystřídala řada herců.
V roli Karla IV. se letos poprvé místo Daniela Rouse představí Jan Beneš. V hlavní ženské roli opět
exceluje Lucia Jagerčíková, která je stálým hostem mostecké činohry. Vstupenky na Noc na
Karlštejně jsou beznadějně vyprodané.
Dalším divácky velice oblíbeným tituDivadelní komedie Sluha dvou pánů bavila diváky na Hněvíně už minulou sezónu.
lem je komedie Sluha
dvou pánů. Do programu Divadelního léta ho di- hrajeme osm repríz. Na toto před- scenace měla premiéru v rovadlo zařadilo poprvé v loňském stavení je ještě pár vstupenek stá- ce 2012 a těší se oblibě jak u děroce. Tato komedie dell arte v re- le k dispozici,“ uvedla dále Lenka tí, tak i u rodičů. Divadlo rozmanitostí s „duchy“ úspěšně hostuje
žii Petra Svojtky 10. června 2018 Krestová.
23. června budou mít diváci na jevištích po celé České repubodehrála svou 100. reprízu právě
pod širým nebem na hradě Hně- poslední možnost zhlédnout kla- lice, pravidelně v pražském Divavín. „Stejně jako vloni, i letos ode- sickou pohádku Princezna se zla- dle Bez zábradlí. „Pro veřejnost
tou hvězdou na čele v režii Jiřího je připravena repríza na sobotu
Krause. „Tato pohádka pro celou 22. června a i zde ještě máme volné
Foto: T. Branda
rodinu je na mosteckém repertoá- vstupenky,“ dodává Lenka Krestoru již čtvrtým rokem a hlavní ro- vá. Divadelní léto na Hněvíně se
li princezny Lady hraje Lilian Fis- těší obrovskému diváckému zácherová. Vstupenky na nedělní jmu. „Z hlediska příprav je to náderniéru jsou ještě k dostání,“ pro- ročné jak pro herce, tak i pro techzradila produkční městského di- nické zázemí. Všichni si ale užívají
krásnou atmosféru a kladné ohlasy
vadla.
Loutková a alternativní scé- diváků. Přípravy na příští rok buna Divadla rozmanitostí se před- dou probíhat v průběhu září. Zastaví s úspěšným rodinným mu- tím tak nevíme, jak bude vypazikálem v režii Jiřího Krause, dat další ročník. Určitě ale chceme
Ať žijí duchové! Divadlo nabízí v Divadelním létě na Hněvíně pozcela nový pohled na tento sta- kračovat,“ ujistila Lenka Krestová.
Princezna se zlatou hvězdou bude mít na Hněvíně svou derniéru.
(sol)
rý a známý příběh. Mostecká in-

MOST – Divadelní festival na
Hněvíně odstartuje už za pár
dnů. Zájemci ještě mohou získat
poslední volné vstupenky! Letos
se očekává návštěvnost až přes
6 000 diváků!
Městské divadlo v Mostě již
čtvrtým rokem zakončí první polovinu divadelní sezony pod širým nebem. V romantickém prostředí hradu Hněvín odehraje celkem 26 představení, z toho 13 pro
veřejnost a 13 pro školy. „Počítáme i s ‚mokrou variantou‘. V případě nepřízně počasí se představení odehrají v kulturním domě Repre,“ informovala Lenka Krestová
z Městského divadla v Mostě.
Největšímu diváckému zájmu
se těší nejdéle uváděná inscenace
na hradě – muzikál Noc na Karlštejně, o čemž svědčí vyprodané vstupenky na všech pět repríz.
„Vstupenky byly v předprodeji od
listopadu a byly vyprodány během pár měsíců,“ potvrdila Lenka
Krestová. Noc na Karlštejně v režii Zbyňka Srby měla v mostecké činohře premiéru 17. září 2011

Dopravní podnik vybavil čelními
kamerami tramvaje a autobusy

MOST – Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova rozšířil ve svých
vozech MHD počet kamer se záznamem o čelní nehodovou kameru.
Poprvé se objevila kamera
letos na tramvaji EVO I a na
autobusu SOR NB 12. Nyní byly namontovány i kamery čelní. „Kamerový systém tak nyní sleduje a zaznamenává nejen
prostor pro cestující uvnitř vozidla, ale i před samotným vozidlem. Prostory uvnitř vozidel
monitorujeme zejména kvůli
zvýšení bezpečnosti našich ces-

tujících,“ řekl ředitel dopravního podniku Daniel Dunovský.
Účelem všech instalovaných
kamer je ochrana majetku a jiných práv mosteckého dopravce, řidičů, cestujících a dalších
účastníků silničního provozu.
Pomůžou v případě přestupku,
dopravní nehody s účastí vozidla dopravního podniku či jiné pojistné události. „Zázna-

my ve vozidlech uchováváme
po dobu tří dnů, tedy pokud nebyly dříve předány Policii České republiky. Po této době jsou
záznamy automaticky přemazávány novými časově zaznamenanými daty,“ doplnil ředitel. Všechna vozidla vybavená
záznamovým zařízením jsou
označena příslušnými symboly. „Naše kamerové systémy splňují požadavky legislativy, zejména nařízení GDPR o ochraně osobních údajů. K nahrávce

se dostane pouze Policie České republiky, a to prostřednictvím elektromagnetického klíče,
bez nějž je nahrávka nedostupná. Celý postup byl konzultován
s Úřadem na ochranu osobních
údajů,“ ujistil ředitel. Další nově pořízené autobusy i tramvaje budou již dodávané s kompletním kamerovým systémem
se záznamem včetně čelních
nehodových kamer se záznamem.
(sol)

Mostečané více třídí odpad, osvědčily se i biokontejnery
MOST - Občané města Mostu vloni vyprodukovali 23 942 tun odpadu. Z toho směsného komunálního odpadu odložili do kontejnerů
13 375 tun.
Vytřídilo se 2 717 tun papíru, plastu a skla do separačních
nádob rozmístěných po městě a papír též do výkupen odpadu. Lidé odevzdali také 131 tun
elektrospotřebičů, baterií a žárovek.

Vloni vyprodukovali Mostečané v přepočtu na jednoho obyvatele 361,74 kg odpadu,
přičemž každý Mostečan vytřídil 7,06 kg plastu, 5,12 kg skla
a 28,86 kg papíru. V porovnání s roky 2016 až 2018 se sní-

žilo celkové množství odpadu. V roce 2016 vyprodukovali obyvatelé 25 362 tun, v roce
2017 to bylo 22 391 tun a vloni 23 942 tun odpadu. Více než
polovinu z tohoto objemu tvoří směsný komunální odpad. Na
druhém místě pak papír a třetí příčku zaujímá velkoobjemný
odpad. Nejmenší položku tvoří textil a to každoročně zhru-

ba kolem osmdesáti až devadesáti tun. „Zvyšuje se ale množství
bioodpadu, a to i v souvislosti se
zavedením nových biokontejnerů. Zatímco v roce 2016 vytřídili
Mostečané pouhých sto tun, v roce 2017 se jednalo o 603 a v loňském roce dokonce o 620 tun bioodpadu,“ uvedla mluvčí Magistrátu města Mostu Alena Sedláčková.
(sol)

Policie hledá svědky brutálního napadení

MOST - Kriminalisté žádají veřejnost o pomoc při vyšetřování případu napadení, ke kterému došlo v pondělí 3. června 2019 kolem
18.50 hodin v Mostě poblíž křižovatky ul. Obránců míru a 1. máje.
Podezřelý muž brutálně napadl jiného muže, kterého bil pěstmi a kopal do něj. V útoku pokračoval i poté, co poškozený spadl na
zem. Následně z místa odešel a v útoku pokračoval jeho komplic. Když chtěl poškozený z místa činu utéct, srazil ho první útočník
osobním vozidlem tovární značky Peugeot 308 černé barvy. Napadený muž utrpěl velmi vážná zranění, která si vyžádala hospitalizaci v nemocnici. O případu informoval mluvčí Policie ČR Daniel Vítek. „Z dosavadního šetření vyplývá, že se v době napadení
na místě činu nacházeli další lidé, kteří měli na pachatele, které už policisté zadrželi, křičet, aby s útokem přestali. V zájmu řádného
objasnění případu žádají kriminalisté očité svědky napadení, aby poskytli výpověď k průběhu útoku a kontaktovali linku 158. Přivítají
také jakékoliv kamerové záznamy, na kterých je zachycen průběh napadení, byť i částečný, i v tomto případě, prosím, kontaktujte linku
158,“ vyzývá policejní mluvčí veřejnost k součinnosti.
(nov)

zpravodajství
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Zážitek ze série NASCAR umocní
Monster show a americký fotbal
MOST - Už na konci června nabídne mostecký autodrom fanouškům motoristického sportu další mimořádný zážitek. Do
České republiky se vůbec poprvé sjedou legendární americké závodní vozy NASCAR. Součástí závodního víkendu 28. až
30. června budou už potřetí
v řadě také souboje historických
vozů, a to včetně monopostů excelujících v minulém století na
věhlasných světových okruzích.
Monster show Street Connection 4 Charity představí návštěvníkům závodního víkendu
na plochách polygonu v sobotu i v neděli od 9 do 18 hodin
upravené vozy se vzduchovým
podvozkem tuzemských i zahraničních majitelů. Nejvydařenější exponáty ohodnotí odborná
porota, a to v kategoriích nejlepší kola, nejvyšší výkon, nejlepší
static, rarita srazu a nejlepší interiér. Prostor k vyjádření názoru na nejhezčí vystavené auto dostane veřejnost. „Jak název
napovídá, akce má i charitativní
rozměr. Výtěžek ze vstupného vybraného od vystavovatelů putuje

Diváci se mohu těšit i na bohatý doprovodný program přizpůsobený právě americké tradiční zábavě a oslavě nádherných naleštěných veteránů. Chybět nebude Monster show, ukázka amerického fotbalu či sraz majitelů historických a amerických vozidel a jejich spanilá jízda po okruhu. Vstupenky na závodní víkend jsou již
v prodeji.
nadaci Upřímné srdce, která pomáhá potřebným dětem,“ upřesnila eventová manažerka společnosti AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.
Skupina roztleskávaček Cheerleaders se na cílové rovince velkého závodního okruhu vystřídá s hráči amerického fotbalu
z týmu Blades z Ústí nad Labem.
„Děvčata předvedou vystoupení,
která důvěrně známe z řady amerických filmů, a k tamní tradici

neodmyslitelně patří. Borci z ústeckého týmu Blades mají připraveny ukázky výkopu a přihrávek,
přiblíží divákům dynamiku amerického fotbalu,“ doplnila Michaela Rosenkranzová.
Početnou a pestrou přehlídku
slibuje i letos sraz majitelů veteránů na diváckém svahu autodromu. Vzhledem k premiéře NASCAR jej pořadatelé tentokrát rozšířili i o americké vozy. Součástí srazu je také spanilá

jízda po závodní dráze, a to jak
v sobotu, tak v neděli.
Možnost prohlédnout si americké vozy pořádně a zblízka budou mít obyvatelé Mostu
a jeho návštěvníci už ve čtvrtek
27. června. Oblíbená spanilá jízda závodních speciálů vede z autodromu ulicemi města až na
centrální 1. náměstí, kde diváky čeká kulturní program a autogramiáda jezdců.
(nov)

MOST - Všechny tři termíny letního příměstského tábora mosteckého autodromu pro děti od 6 do 15 let jsou již obsazeny.

nit dětem co nejvíce pohybu,
zároveň se ale zaměřuje také
na bezpečnost chodců a cyklistů a jejich správné chování
v rušných ulicích. Nácvik modelových situací umožní dobře vybavené dopravní hřiště se
značkami, semafory i kruhovými objezdy. Dětem zdarma zapůjčíme kola, koloběžky či odrážedla a také helmy,“ vyjmenovala ředitelka. Děti se mohou těšit také na společenské
hry a soutěže o ceny, jež do-

plní sportovní aktivity včetně
míčových her, zdolávání certifikovaných prolézaček nebo
jízda po skluzavce. Čeká je také prohlídka celého areálu autodromu, a to i paddocku a závodní dráhy. Pestrý program
doplní výlet přizpůsobený věku táborníků a momentálnímu
počasí. Každý si může přinést
i své sportovní potřeby, například rakety na badminton nebo kolečkové brusle.
(nov)

zené Johnem Herschelem v roce 1842. Setkání je koncipováno
tak, aby ukázalo možnosti této techniky (na
fotocitlivý papír přiložíme rostliny, peří, předměty, kresby či
negativy).
Ze setkání si každý účastník odnese fotogramy
nebo fotografie v typické pařížské modré barvě. Cena 600
Kč za osobu, včetně veškerých
pomůcek a materiálu. (S sebou
si vezměte starší oděv na převlečení - hrozí potřísnění.) Re-

zervace míst a platba předem je
nutná. Minimální počet účastníků je 5, maximální 10. Objednat se musíte na: brandova@muzeum-most.cz.
V případě nenaplnění bude
workshop zrušen.
(nov)

O příměstský tábor na autodromu je
zájem, uvažuje se o dalším termínu

„Ukazuje se, že bychom nejspíš letos bez problémů naplnili i čtvrtý termín. Nyní uvažujeme, zda ho vypíšeme. Každopádně dáme včas vědět na webových
stránkách www.autodrom-most.
cz,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková.
Sraz na tábor je každé ráno
od pondělí do pátku od 7.30

do 8.30 hodin u dětského dopravního hřiště, kde si rodiče své syny a dcery vždy do 16
hodin i vyzvednou. O děti se
postarají zkušení vedoucí, kteří dohlédnou i na jejich pitný
režim. Cena za pětidenní pobyt na táboře činí 2 000 korun
a zahrnuje také svačiny a obědy v místní restauraci. „Náš tábor chce hlavně bavit a umož-

Co si představíte, když se řekne hlubinný důl?

MOST - Oblastní muzeum a galerie v Mostě připravilo doprovodné
akce k výstavě fotografií Petra Havlíka „Hlubinný důl“.
Komentovaná
prohlídka
k výstavě se uskuteční 13. června v podzemních výstavních
prostorách kostela Nanebevzetí
Panny Marie v Mostě, Kostelní
ulice, od 16 do 17 hodin.
Výstava černobílých fotografií zachycuje posledních deset let existence Dolu Centrum
v Dolním Jiřetíně. Součástí instalace je promítání filmu o dole Centrum, kabina s projekcí
sfárání do dolu a hornické artefakty z muzejních depozitářů.

Z

Je nutno se objednat na:
brandova@muzeum-most.cz.
Vstup zdarma
Workshop - Staré fotografické postupy pod vedením Petra
Havlíka - se uskuteční v sobotu 15. června od 11 do 15 hodin v budově Oblastního muzea a galerie v Mostě, Čsl. armády 1360.
Nabízíme jedinečnou možnost vyzkoušet si různé postupy techniky kyanotypie, staré
fotografické techniky, vynale-

Rady města Mostu

Letní setkání seniorů
MOST – Mostečtí radní odsouhlasili podání žádosti
o 70 tisíc Kč pro Městskou správu sociálních služeb v Mostě z Fondu Ústeckého kraje na
21. ročník Letního setkání seniorů. To se bude konat 28. srpna na
Hipodromu Most.

Bludiště má nového
správce
MOST – Areál 3D bludiště s vyhlídkovou věží a dětským
hřištěm v lesoparku Šibeník
v Mostě včetně vnitřního a vnějšího vybavení bude spravovat
společnost Sportovní hala Most.

Schválili to radní na posledním
zasedání. Zároveň odsouhlasili
Sportovní hale Most podnikatelský záměr pro rok 2019. Hlavním
cílem společnosti je dlouhodobá správa a údržba sportovišť ve
vlastnictví města a zajištění odpovídajících podmínek pro sport
a pohyb obyvatel města Mostu,
především mládeže a dětí.

a komunální odpad. Předmětem zakázky je zhotovení stanovišť polopodzemních kontejnerů
a zpevněných ploch pro velkokapacitní polopodzemní kontejnery na tříděný a komunální odpad v ulicích Partyzánská, Kubelíka, M. J. Husa a dále tři stanoviště v lokalitě Benedikt- Východ
v Mostě.

Rozšíření
polopodzemních
kontejnerů

Rekonstrukce kuchyně

MOST – Vyhlášena bude veřejná zakázka na stavbu Stanoviště pro nádoby na tříděný

MOST – Dodávku teplých jídel do Městské správy sociálních
služeb v Mostě bude zajišťovat od
1. 6. do 31. 7. 2019 firma Compass Group Czech Republic s. r.
o. za cenu za více než půldruhé-

ho milionu korun bez DPH. Důvodem je rekonstrukce centrální
kuchyně.

Odborné učebny
mají vítěze
MOST – Vítězem veřejné zakázky na Nástavbu odborných
učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa se stala Mostecká
montážní a. s. Za více než patnáct milionů korun bez DPH.
Vítězem veřejné zakázky na stejný záměr v Základní škole v ulici V. Talicha se stala firma IPSEN,
s. r. o., a to za více než dva miliony a šest set tisíc korun bez DPH.
(sol)

Příliš drahé studium
Marie vyrůstala na malém městě. Rodiče byli věřící a Marii i staršího
bratra Petra už od dětství vodili s sebou
na setkání jejich církve. Marie měla poklidné dětství. Rodiče se nehádali, Petr
byl poslušný kluk a Marie hodná holka. S přáteli z církve jezdili v létě na dovolenou pod stan k jihočeskému rybníku, v zimě trávili víkendy v horách.
Mariina máma nepracovala, ale starala se o děti a o rodinu. Táta pracoval jako dělník v nedaleké továrně. Neměl
moc peněz, rodina ale
žila skromně a šťastně.
Když bylo Marii patnáct
let, poprvé se zamilovala. Rodičům i bratrovi o své lásce řekla. Dostalo se jí poučení, co
je správné, co může dělat a co už ne. A Petr zašel za jejím klukem, aby
ho upozornil, jak se má k sestře chovat.
První láska jí moc dlouho nevydržela.
Spolužáci na gymnáziu z ní měli srandu. Holka, která se poradí s celou rodinou, než začne randit s klukem, jim
byla pro smích. Marii to ale nevadilo.
Věděla, že je to tak správně. Nic si nedělala z toho, že si spolužačky utahují
z jejího oblečení. Nemalovala se a nenosila nic výstředního. Byla ale chytrá a sympatická, a tak si brzy všichni na její výjimečnost zvykli a začali ji
brát mezi sebe. Po maturitě měla Marie namířeno na vysokou školu. Rodiče si přáli, aby z ní byla učitelka. To
ale Marii nijak nelákalo. Ráda by studovala práva. Měla sen, že z ní jednou
bude soudkyně. Petr o jejím snu dobře věděl. Sám už pracoval ve stejné továrně jako táta a na ambice své mladší
sestry byl pyšný. Rodiče přesvědčil, že
by ji měli pustit na studia do Prahy, pokud udělá přijímačky a přijmou ji. Marie byla šťastná, když nakonec táta kývl. Měla výborné studijní výsledky, na
přijímačky se pečlivě připravila, a tak
nebyla překvapená, když ji ke studiu
přijali. Po prázdninách se s ní Petr vypravil do Prahy. Chtěl vidět, kde bude
jeho sestra bydlet, prohlédnout si studentskou kolej. Prošel s ní cestu z koleje do školy, zjistil, kam bude Marie chodit na jídlo a spokojeně uklidněný odjel
domů. Po prvním semestru, kdy Marie
jen studovala a studovala, pochopila, že
takhle dál žít nemůže. Rodiče se museli
hodně uskromnit a přispíval i Petr, aby
mohla studovat. Zaplatili jí kolej a jídlo,
ale dál jí nemohli dávat už ani korunu.
Domluvila se s tátou, že si v Praze najde brigádu. Bude chodit někam uklízet nebo pečovat o staré lidi. Po prvním
semestru se začala po práci poohlížet.
Ilona, její spolubydlící z koleje, už práci
měla. Marie nevěděla, kam Ilona chodí, ale pracovala převážně v noci a měla
velmi dobrý výdělek. Kupovala si pěkné věci, drahou kosmetiku a po půl roce se chystala z koleje odejít a přestěhovat se do podnájmu. Marii nabídla,
ať se odstěhuje s ní. Budou nájem platit napůl. Marie by velmi ráda opustila hlučnou a špinavou kolej, nemohla si ale podnájem dovolit. A tak ji Ilona jednou večer vzala s sebou. Půjčila
Marii své šaty, nalíčila ji a učesala. Marie se v zrcadle nemohla poznat. Z obyčejné hezké holky se najednou změnila v elegantní mladou dámu. S decentním líčením byla krásná. Seděly s Ilonou u skleničky bílého vína a Ilona jí
prozradila tajemství své brigády. Pracovala pro svého přítele. Jmenoval se Vítek a Ilona doprovázela jeho obchodní partnery na společenské akce. Jejím
úkolem bylo hosty dobře bavit, konverzovat s nimi v angličtině, francouzštině nebo němčině a mít všeobecný přehled. Za to jí Vítek dobře platil. To pro
Marii nebyl žádný problém. Byla velmi
inteligentní, jazyky ovládala už od základní školy, měla přehled a dokázala
vést s přehledem konverzaci na jakékoliv téma. Řekla si, že to vyzkouší. První
večer doprovázela dva obchodníky na
banket, který pořádala jedna velká firma. Ve společnosti, kam se Marie dříve
téměř nedostala, přímo zářila. Jakoby
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soudnička
se pro tyto akce narodila. Po dvou měsících se s Ilonou přestěhovala na privát. Muži, se kterými trávila večery, se
vraceli a žádali si konkrétně ji. Když jí
Vítek poprvé tlumočil nabídku jednoho z nich, aby s ním strávila i zbytek
noci, byla pohoršená. Odmítla. Později si uvědomila, že to byl
inteligentní a příjemný
muž a za jedinou noc
by si vydělala na celý nájem. A tak podruhé kývla. Pak už se s muži, které doprovázela, domlouvala sama. Nakonec měla několik cizinců, kteří
se za ní do Prahy vraceli. Takovou stálou klientelu. Peněz měla dost
a zvládala i studium. Sen
o soudcovském taláru ji
stále ještě neopustil.
Mohla si dokonce dovolit odmítnout
příspěvky od rodiny a sama občas rodičům finančně vypomoci. Byla šťastná
a spokojená. Petr za ní jezdil do Prahy,
vždy se ohlásil a ona se na něj připravila. Oblékala si své skromné šaty, které si přivezla z domova, smyla líčidla
a od kadeřníka pečlivě udržované vlasy stáhla do ohonu. Bratrovi namluvila, že ho na kolej brát nesmí, protože si
spolubydlící stěžovala. Scházeli se v kavárně nebo brala Petra na večeře. Vyprávěla mu o skvělé brigádě. Jak pomáhá jedné cestovce s programem starších
turistů v Praze. Petr jí to dlouho věřil.
Doprovázel večer Marii na kolej, počkal, až se za ní zavřou dveře a odjížděl
spokojeně domů. Jednou si ale cestou
na nádraží uvědomil, že nemá mobil.
Asi ho vytrousil, a tak se vrátil zpět po
svých stopách. Došel před kolej právě
ve chvíli, kdy Marie vyklouzla ze dveří a chvatně odcházela. Už bylo pozdě večer, a tak šel za ní. Viděl ji, jak zachází do jednoho domu, po chvíli ji viděl v rozsvíceném okně. Zůstal překvapeně stát před domem. Chtěl se Marie
zeptat, co to má znamenat, nemohl jí
ale zavolat a nevěděl, na jaký zvonek
by měl zazvonit. Celá situace byla více
než divná. Pak najednou vyšla jeho sestra z domu. Málem ji nepoznal. Změnila se v dámu. Jednu z těch, kterými
opovrhoval. Nastoupila do drahého auta, které zastavilo před domem a odjela. To už bylo Petrovi jasné, že něco není v pořádku. Odjel domů a celou noc
přemýšlel. Druhý den si vzal v práci neplacené volno, vybral své úspory a rozjel se zpět do Prahy. Ubytoval se v laciném hotelu a začal sestru sledovat. Byla úplně jiná, než jako ji znal. Do školy sice chodila, ale už to nebyla ta holka
z malého města. I Petr poznal, že se
Marie obléká do drahého značkového
oblečení. Byla nalíčená a načesaná. Tajně za ní chodil několik dnů. Marie se
scházela s různými muži. Smála se s nimi, pila alkohol, oni na ni majetnicky
sahali, líbali ji. Petrem cloumal chladný vztek. Když se za Marii přimlouval,
aby ji rodiče pustili do Prahy, nenapadlo ho, co se z ní stane. Ostuda celé rodiny. Padlá žena. Kurva. A je to jeho vina. Stál v dešti před Mariiným domem
několik hodin a čekal. Přijela k ránu.
Vystoupila z drahého vozu, muž, který jí otevřel dveře, ji ještě políbil a odjel. Když Marie uviděla bratra, nejdřív
se lekla. Pak si ale řekla, že už je dospělá a nebude se řídit tím, co si přeje Petr.
Vzala ho k sobě do bytu, který už dávno obývala sama bez Ilony. Mohla si to
dovolit. Petr byl hodně naštvaný, křičel
na ni a mluvil o velkém zklamání. Nařídil jí, aby se hned sbalila. Pojede s ním
domů. V Praze skončila. Marie také
křičela. Jak ji celá rodina dusí, jak nechce žít v chudobě, nechce poslouchat
tátu a bratra a že ráda s muži spí, miluje
sex a užívá si ho. Po těch slovech se Petr neovládl a poprvé Marii uhodil. Pak
ještě jednou a další ranou ji poslal k zemi. Marie dopadla hlavou na hranu kovového stolku a zůstala ležet. Když se
Petr trochu uklidnil, sehnul se k sestře,
aby jí pomohl na nohy. Byla ale mrtvá.
(pur)
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O demolici paneláku v Janově je rozhodnuto
LITVÍNOV – Zastupitelé schválili firmu, která bude demolovat bytový dům čp. 271-276
v Janově. Kritériem pro výběr
byla cena. Na akci město získalo dotaci.
První panelový dům v Janově pošle k zemi firma PB
SCOM. Demolice vyjde na
bezmála osm miliónů korun,
což je oproti očekávaným třiceti miliónům korun velmi
přijatelná cena. Jedná se o dům
se šesti vchody. Před zahájením prací se odpojí technická infrastruktura. Následně se
zdemoluje celý objekt vč. podzemní části, suterénní zdi se
ubourají pod úroveň budoucího upraveného terénu, odstraní se přilehlé betonové plochy,
připojovací chodníčky u zadních vstupů, okapový chodník.
Po demolici se srovná pozemek
do roviny a zatravní se. Při
schvalování odkoupení a následně i demolici tohoto domu

Podle zastupitele Romana Zieglera je naopak Devadesát devět procent obyvatel Janova je rádo, že budou vybydlené domy pryč.
panovala v zastupitelstvu vzácná shoda mezi koalicí a opozicí. Demolice se ale nelíbila jednomu z občanů, který ji považoval za zbytečnou. „Apeluji na
to, aby se přemýšlelo, nic víc nechci. Sídliště je mladé a mělo by
vydržet ještě dvakrát tolik. Neměla by se usnadňovat situace majitelům domů,“ vysvětlil

svůj nesouhlas Karel Kořínek.
„Devadesát devět procent obyvatel Janova je rádo, že budou
vybydlené domy pryč. Za relativně malý peníz zbavíme Janov nebezpečných míst. Kdybyste měl vedle sebe dům, kde je
množírna potkanů a švábů, také byste se ho rád zbavil a byl
rád, že se o to město postaralo,“

odmítl kritiku zastupitel Roman Ziegler (ANO). Pochvalu
město naopak sklidilo od opozice. „Město udělalo velký kus
dobré práce, když domy vykoupilo, požádalo o dotaci a nyní je
bude demolovat,“ prohlásil na
adresu vedení Litvínova Martin Klika (ČSSD).
(pur)

Rekonstrukce Tylovy ulice skončí v září
LITVÍNOV – Rozkopaná Tylova ulice i už zrekonstruovaná část této
lokality byly opět na přetřesu při jednání zastupitelstva. Někteří zastupitelé a občané nejsou spokojeni, jak jsou rozvržena parkovací
místa a nezdá se jim ani tempo rekonstrukce.
Na podněty obyvatel Tylovy ulice reagoval Daniel Urik
(Litvínov do toho!). „Parkování v této lokalitě je katastrofální. Zajímalo by mě, jak město tuto situaci řeší,“ apeloval na vedení města opoziční zastupitel.
V Tylově ulici se po rekonstrukci povrchů změnil způsob parkování. Parkovacích míst ubylo.
Místa jsou namalována podélně
a jsou komfortně dlouhá. „Vycházíme z požadavků obyvatel,
jak je přednesli na veřejném projednávání . Obyvatelé Tylovy uli-

E

ce apelovali na vedení města, aby
se v ulici nemohly parkovat autobusy. To je důvod, proč v Tylově
ulici není podélná přerušovaná
čára. Také si přáli komfortní delší parkovací místa. Lidé veřejná
projednávání ignorují, a když je
investice hotová, tak teprve mají
připomínky,“ vysvětlila starostka Kamila Bláhová.
K opozičnímu zastupiteli se
s kritikou připojil i Roman Ziegler (ANO). Další připomínky padly také na nedokončené
práce v Tylově ulici. „Společnost

Tepelné hospodářství Litvínov
bude letos pokračovat v rekonstrukci horkovodů. Teprve, až
oni práci dokončí, může město pokračovat s rekonstrukcí povrchů,“ informovala starostka.
Ukončení všech prací je plánováno na 15. září. „Společnost aktuálně pracuje na uložení nového předizolovaného potrubí v severní části ulice Tylova u domů
čp. 2079 až 2082, které má být
dle harmonogramu dokončeno
do 15. srpna. Dále bude probíhat realizace větve spojující bytový dům Tylova čp. 2071 a mateřskou školu, přičemž se počítá
s plánovaným termínem dokončení 15. září. V neposlední řadě
proběhnou finální práce na vět-

vi otopné soustavy vedoucí v jižní části ulice Tylova u domů
čp. 992 až 995, kde je se zhotovitelem dohodnut termín dokončení do 15. srpna,“ uvedl Jakub
Velent z CPI BYTY. Vlastní výkopové práce na zmíněných větvích započaly v polovině května, a to přímo v prostoru zahrady mateřské školy. „Rekonstrukce tepelné soustavy sníží zátěž
životního prostředí, zajistí vyšší bezpečnost a celkově zefektivní současné řešení dodávky tepelných energií. Práce pokračují podle harmonogramu, dokončení je
plánováno na září,“ uzavřel Luděk Zelinka, technický ředitel
společnost CPI BYTY.
(pur)

kocentrum informuje

Ekologie v průmyslu? Plynové kotelny
Teplárenství je jedním ze základních odvětví energetiky. Mezi nejdokonalejší tepelné energetické centrály patří
v dnešní době paroplynové teplárny, a to především díky vysoké účinnosti. Přeměna tepelné
energie na mechanickou a poté
na elektrickou probíhá ve dvou
cyklech, plynovém a parním.
Ve spalovací komoře dochází
ke spalování směsi stlačeného
vzduchu s plynem. Spaliny roztáčejí plynovou turbínu a generátor, který mění mechanickou
energii na elektrickou. Ve spalinovém kotli horké spaliny ohřívají vodu na páru. Pára je odváděna do parní turbíny s dalším
generátorem, kde je opět vyráběna elektrická energie. Pro výrobu tepla se používají protitlaké parní turbíny, pro výrobu
elektrické energie pak turbíny
kondenzační.

Plyn jako palivo pro teplárnu je dražší než uhlí, nicméně
plynové kotelny mají oproti kotelnám na pevná paliva výrazně nižší vliv na životní prostředí. Ještě výhodnější jsou v případě, pokud průmyslová plynová kotelna spaluje plyny, které
vznikají jako vedlejší produkty
ve výrobě. Do takových v současné době investuje také skupina Unipetrol. Jedna olejo-plynová kotelna se staví v Chemparku Záluží u Litvínova, druhá
pak ve výrobním areálu Spolany
Neratovice.
V Chemparku jde o náhradu stávajících kotlů energobloku etylenové jednotky v souvislosti se zpřísňováním legislativy
v oblasti ochrany ovzduší. Kotle jsou tam v nepřetržitém provozu již od roku 1977 a po roce
2020 by již nesplňovaly stanovené emisní limity. Nové kot-

Stavba plynové kotelny Unipetrolu v Litvínově v hodnotě 200 milionů
korun.

le pokryjí energeticky vyšší vytížení etylenové jednotky a zároveň budou spolehlivější, ekologičtější
Ekologické centrum Most:
a ekonomičtější. Plázajišťuje optimální komunikaci mezi průmyslovými podniky, veřejnou novaná životnost nových kotlů bude misprávou a veřejností
nimálně 25 let. Noanalyzuje informace o stavu životního prostředí na Mostecku
vá kotelna o výkonu
poskytuje aktuální informace o životním prostředí veřejnosti
cca 210 t/h bude spainformuje obyvatele o stavu životního prostředí
lovat stejná kapalná
propaguje ekologická témata mezi veřejností, zejména dětmi a mlá- a plynná paliva jako
stávající kotle. Téměř
deží
všechny druhy paliv
pořádá vzdělávací a osvětové aktivity
vznikají jako vedlejší
poskytuje poradenství a konzultace v oblasti životního prostředí a pl- produkty výroby na
nění legislativních povinností
etylenové jednotce.
Vedle vlastních paZelená linka: 800 195 342, ecmost@vuhu.cz, www.ecmost.cz
liv je pro nájezd kot-

lů energobloku používán zemní plyn.
Také ve Spolaně Neratovice
probíhá modernizace teplárny,
kde dva plynové kotle o hmotnosti 162 tun nahradí stávající kotle na hnědé uhlí. Kotle
jsou navrženy s ohledem na nejpřísnější požadavky pro splnění emisních limitů. Přechodem
z hnědého uhlí na zemní plyn
a instalací moderních kotlů dojde k výraznému snížení objemu
znečisťujících látek vypouštěných
do ovzduší. Emise oxidu siřičitého klesnou o 99 procent, emise
prachu a oxidů dusíku o 90 procent a emise oxidu uhelnatého
o 60 procent.
Jana Krátká

zpravodajství
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Mezibořské děti mají nové hřiště
MEZIBOŘÍ - Mezinárodní den dětí oslavili ti nejmenší v Meziboří nejen akcí ušitou jim na míru, ale dostali také dárek. Město jim nadělilo nové hřiště.
V areálu letních sportů mezibořské technické služby vybudovaly malé hřiště s pískovištěm. „Využili jsme neutěšený kout, kde nebylo nic smysluplného a připravili tu malé hřiště
pro děti, které vodí sportující rodiče do areálu sebou. Děti velmi
často využívaly písek v doskočišti a hrály si tu. Proto v jejich dětském koutku nechybí ani pískoviště,“ uvedla vedoucí odboru
výstavby, majetku a životního
prostředí Gabriela Soukupová.
Během května technické služby dokončily také úpravu parku
u Paracelsu a zvelebily tu zastávku městské hromadné dopravy.

Z

Na prázdniny dostanou technické služby také novinku do
svého strojového parku. „V polovině června by měl být dodán
nový traktor se žacím strojem,
sněhovou frézou a pluhem. Využívat ho budeme přednostně pro
údržbu lyžařského areálu. Sjezdovku musíme během letní sezóny minimálně dvakrát posekat a v zimě pak traktor poslouží
při odklízení sněhu,“ informovala Gabriela Soukupová. Den dětí Mezibořští oslavili při tradiční akci Cesta do pravěku, která
letos děti zavedla až mezi neandrtálce.
(pur)

Vedení města hřiště dětem slavnostně předalo v sobotu 1. června při
oslavách Mezinárodního dne dětí.

e Zastupitelstva města Litvínova

Hospodaření skončilo
přebytkem

Svah ve Skalní
v havarijním stavu

Litvínovští zastupitelé bez výhrad schválili závěrečný účet
města za rok 2018. Vloni hospodařilo s příjmy přes 521 milionů
korun a výdaji přes 493 milionů
korun. Saldo příjmů a výdajů
přesáhlo 27 milionů. „S finančními prostředky města bylo nakládáno podle schváleného rozpočtu a byla dodržována rozpočtová pravidla. Vedoucí odborů
a organizací zřízených a řízených městem nakládali s finančními prostředky hospodárně,“
informovala vedoucí finančního odboru Jana Lanková. Hospodaření roku 2018 ovlivňuje
vývoj daňové výtěžnosti. Daně
byly rozpočtovány ve výši 321
milionů, rozpočet daní nebyl
v průběhu roku upraven. Skutečně byly naplněny na 115 %,
což představuje 369 milionů.
Vývoj daní ovlivní další hospodaření města.

Zastupitelé schválili rozpočtové opatření 2,5 milionu Kč
na sanaci svahu ve Skalní ulici. Na základě upozornění občanů a místního šetření byl
zjištěn sesuv svahu za areálem
garáží. Dochází k uvolňování úlomků ze skály. Podle odborné společnosti se jedná téměř o havarijní stav. Prostředky se použijí na geotechnický
průzkum a následnou sanaci
svahu.

Mění se jízdní řád
třináctky
Zastupitelé schválili úpravu jízdního řádu linky č. 13.
O změnu požádal Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Jedná se poslední večerní spoj na Křížatky a zpět. Nově by se posunul na dřívější čas
oproti současnosti. Podle led-

nového a únorového průzkumu jsou večerní spoje využívány nepravidelně a s velmi nízkým počtem cestujících. Zastupitel Daniel Urik se zajímal,
zda byla změna projednána
s městem Lom, kam tato linka
zajíždí. „Pokud by došlo k úpravě jízdního řádu ve večerních
hodinách, přišel by Lom o autobus, který tam jezdí ve 22 hodin,“ upozornil. Podle zástupce dopravního podniku se ale
změna nijak Lomu nedotkne.

Letní kino bude
Zastupitelé schválili vyhlášku o výjimečném zkrácení doby nočního klidu. Jedná se
o silvestrovskou noc, prázdninové pátky a soboty, kdy v areálu koupaliště bude promítat
letní kino a o mimořádné akce na Loučkách, kde se budou
konat koncerty. „Respektujeme petici z roku 2016, ve které
obyvatelé Koldomu požadovali

zrušení koncertů a diskoték na
koupališti. Promítání letního
kina ale lidem nevadí,“ uvedl
jednatel SPORTaSU Miroslav
Otcovský. Jeho slova potvrzuje také dopis, který obyvatelé
Koldomu zaslali městu. V něm
uvádí, že produkci letního kina
ve stejném režimu jako vloni
mohou akceptovat. Zastupitel
Milan Šťovíček navrhl, aby byla aparatura při promítání otočena směrem od obytného domu. To ale Miroslav Otcovský
vyloučil. „To není možné. Návštěvníci kina sedí ve svahu, pokud by se promítání otočilo, neměli by kde sedět. Zvuk se navíc odráží od lesa, takže by ani
otočení aparatury nijak nepomohlo,“ upozornil a dodal, že
při šíření zvuku při promítání
hraje velkou roli počasí. „Někdy obyvatelé Koldomu neslyší
téměř nic, jindy je zvuk zřetelný. Je to něco mezi nebem a zemí,“ uzavřel Miroslav Otcovský.
(pur)

Černá skříňka bloku 5...

přijme

VŠEOBECNÉ
SESTRY
Požadujeme:

vysokoškolské/středoškolské vzdělání zdravotnického
zaměření, odborná způsobilost k výkonu povolání
všeobecné sestry, trestní bezúhonnost a zdravotní
způsobilost, spolehlivost, flexibilnost, schopnost
samostatné a týmové práce, znalost práce na PC (Word,
Excel), ochota k dalšímu vzdělávání

str. 1
Město však vzkazovalo,
že se soukromým majetkem nic
dělat nemůže. V roce 2016 proběhla dražba jedné třetiny domu. Nicméně k převodu na nového vlastníka nedošlo. Vše zůstalo ve stavu jako předtím. Vedení města tehdy doufalo, že
vstoupí-li do hry nový spoluvlastník, věci se napraví. Obyvatelé bloku 5 přišli v minulosti žádat město i o odkup domu.
Sepisovali petice. Město ale jejich prosby nevyslyšelo. Suma
za odkup domu byla totiž příliš vysoká.
Otázku budoucnosti bloku 5 otevřel mostecký primátor

při osobním setkání s jednatelem společnosti SaS, s. r. o. Josefem Smolíkem letos 15. května.
Radní primátorovi města uložili
odeslat společnosti SaS s.r.o. dopis, v němž město žádá o zahájení oficiálního jednání o možnosti odkoupení bytového domu – bloku 5. „Město Most má
zájem získat tento v minulosti nešťastně zprivatizovaný bytový dům do vlastnictví. Máme zájem tuto situaci řešit, není nám
lhostejný osud uvedeného domu. Věříme, že společně najdeme
správné východisko vzniklé situace,“ řekl před třemi týdny primátor Jan Paparega.
(ina)

Nabízíme:

pracovní poměr s odpovídajícím finančním ohodnocením,
možnost okamžitého nástupu, zázemí úspěšné a stabilní
společnosti, moderní a příjemné pracovní prostředí,
5 týdnů dovolené, závodní stravování, možnost dalšího
vzdělávání financovaného zaměstnavatelem, podpora
dalšího profesního rozvoje, dobrá dopravní dostupnost

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

Kontakty:
Nemocnice Děčín, o.z.
Jitka.Ctvrtnikova@kzcr.eutel.: 412 705 204
Masarykova nemocnicev Ústí nad Labem, o.z.
Renata.Lukesova@kzcr.eutel.: 477 117 969
Nemocnice Teplice, o.z.
Jana.Dobiasova@kzcr.eutel.: 417 519 493
Nemocnice Most, o.z.
Jana.Mackovcinova@kzcr.eutel.: 478 032 548
Nemocnice Chomutov, o.z.
Alena.Bezaniukova@kzcr.eutel.: 474 447 566

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

Píše se rok 2012 a v domě nikdo netuší, co blok 5 čeká...

bezplatná
linka

800 136 018
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Johan W opět bodoval
TŘEBÍVLICE – Zámecké
vinařství Johann W Třebívlice opět bodovalo. Zúčastnilo se šestnáctého
ročníku Decanter World
Wine Awards 2019 v Londýně (DWWA) - Judging
Week, odkud přivezlo
medaili.
Jedná se o největší
a nejvlivnější vinařskou
soutěž na světě. Soudě
podle špičkových odborníků na víno z celého světa, společnost DWWA je
důvěryhodná v mezinárodním měřítku díky
svému přísnému posuzování. „O to více si vážíme
ocenění jednoho z našich
dvou přihlášených vín. Pinot Gris, pozdní sběr, suché, 2015 získal stříbrnou medaili,“ uvedl ředitel zámeckého vinařství Johann W Martin Jaroš. „A protože dobrých zpráv není nikdy dost a nic nepotěší vinaře více, než-li úspěch jeho vín, také výsledky prvního kola PWT potěšily a potvrdily kvalitu našich vín,“ dodal k spěchu vinařství JohannW na
Prague Wine Trophy 2019.
(nov)

zpravodajství

Srdce litvínovských hokejistů
bije nejen pro hokej
LITVÍNOV – Pomáhat tam, kde je třeba, se prostřednictvím charitativního projektu Konto našeho srdce rozhodl hokejový klub HC
VERVA Litvínov. Pomoci se může zejména dětem kvůli jejich nemoci, postižení či slabému sociálnímu postavení celé rodiny. Jak se do
pomoci prostřednictvím Konta našeho srdce může zapojit veřejnost
a jaké konkrétní podpory už projekt realizoval, přiblížil specialista
na vztahy a fundraising Libor Weber.
Od kdy projekt funguje a co
stálo za jeho vznikem?
V HC Verva Litvínov jsme
chtěli pomáhat a vyjádřit sounáležitost s našimi fanoušky
a s lidmi, kteří žijí v regionu,
kde klub působí. Bylo jasné, že
chceme pomáhat tam, kde je
třeba. Jen jsme tomu potřebovali dát oficiální charakter, aby
bylo jasné, že to všichni myslíme vážně. A tak jsme se pustili do charitativního projektu Konto našeho srdce. Projekt
černožluté srdce tu je už mnohem delší dobu a to 2 sezóny.
Vytvořili jsme jasné nové logo, využili jsme stávající transparentní účet a začali jsme více
oslovovat firmy působící v našem regionu.
Pro koho především je vaše
pomoc určena?
Základním posláním je vést
děti ke sportu, podpora nemocných dětí, spolupráce s dětskými domovy, podpora parahokejistů, spolupráce se spolkem
Nové háro z Lužic a Diahelp
z Mostu. Podporujeme zejména dlouhodobě nemocné děti,
pak tam, kde je třeba. Hodnotíme a posuzujeme jakoukoli žádost zaslanou do klubu.

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

KURZ STROJVEDOUCÍ

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

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

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

 výpis z trestního rejstříku
Charakteristika kurzu:

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

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

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

Kde získáváte pro svou činnost peníze?
Hráči, sportovní klub HC
Verva Litvínov a Unipetrol přispívají na účet za každý vstřelený gól a asistenci hráčů. Lze te-

dy konstatovat, že každý vstřelený gól našich hráčů pomáhá
potřebným. Dalšími zdroji financí jsou jednorázové akce,
jako je dražba a cílené prodejní akce. Proběhla i sbírka do
pokladničky a zde se fanoušci ukázali, jaké mají srdce a za
to jim moc děkuji. Pomáhají
nám finanční dary od lidí i od
firem a společností. S charitou
nám také pomáhají fanoušci
HC Verva Litvínov (Ropáci On
Tour) a další zájmová uskupení.
Už máte za sebou řadu konkrétních projektů, můžete
uvést alespoň některé?
Začnu od toho nejaktuálnějšího, pomoci malé Kačence
z Litvínova. V útlém věku prošla obrnou. Musí pravidelně
a intenzivně cvičit pomocí speciální terapie. Ročně potřebuje minimálně dvě tyto terapie,
cena jedné z nich je bezmála
61 tisíc korun. V květnu jsme
Kačence jednu terapii uhradili. Pomohli jsme také spolu
s Ropáky On Tour malé Adélce z Oseka, která trpí cukrovkou
a celiakií. Nině, která trpí závažným onemocněním nervového
systému, jsme pořídili speciální pomůcku, kterou potřebuje
pro trénink zrakového vnímání. Podpořili jsme tým litvínovských parahokejistů, se kterými
i nadále spolupracujeme. Navázali jsme dlouhodobou spolupráci se spolkem Nové háro, kterému pomáháme s pořízením

Lidé mohou požádat o pomoc prostřednictvím jednotného Formuláře, který je ke stažení na www.hcverva.cz v sekci KONTO NAŠEHO SRDCE . O podpoře rozhoduje schvalovací komise, která zasedá vždy, když
je to třeba.
paruk pro onkologicky nemocné děti. Pomohli jsme již Honzíkovi z Prahy a Sabince z Rumburku, další paruku připravujeme pro Karolínku do Brna. Podporujeme psí útulek v Litvínově.
Nové výzvy nás čekají.

Jak mohou pomáhat lidé?
Mohou nám přispět na transparentní účet 7121032/0800 nebo nás kontaktovat a domluvit se na jiné formě spolupráce.
Předem všem moc děkujeme že
v tom jedete spolu s námi! (pur)

Destinační agentura Krušné hory
se stala partnerem Life is Skill

KRUŠNÉ HORY - Destinační agentura Krušné hory v květnu uzavřela
s Life is skill memorandum o spolupráci. Podporuje projekt, který
má dostat děti od počítačů do přírody, za sportem, poznáváním
a zážitky.
„Projekt společnosti Life is
Skill nás oslovil a chceme být nápomocni při šíření jeho základní
myšlenky. Zvednout děti od počítačů a dostat je do přírody. Destinace Krušné hory nabízí nepřebernou škálu možností, jak trávit čas aktivně, poznávat nové
věci, rozvíjet se a získávat zážitky. Life is Skill děti motivuje a my
jim v tom chceme pomáhat,“ říká ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková. „Life is Skill je nejen hra, ale
i životní styl. Děti proměňují své

aktivity v bodíky a poměřují se,
kdo dokáže nasbírat bodů více
a žít aktivnějším životem. Abychom děti motivovali, využíváme
jejich oblíbených hraček, mobilních telefonů a virtuálního světa.
Ve svém důsledku hra děti přivede z virtuálního světa do skutečného, na sportoviště, do přírody,
do společnosti. Destinační agentura Krušné hory jako náš nový
partner nám pomůže dovést děti do turisticky atraktivních míst,
kde na ně čekají další body,“ uvedl ředitel společnosti Petr Káš.

Co je Life is Skill?

Life is Skill je projekt, který řeší problematiku zapojení školních dětí a mládeže do mimoškolních volnočasových aktivit za využití moderních technologií. Projekt se
snaží motivovat děti a mládež
ke sportu, k aktivitám v přírodě a dalším sociálním interakcím. Za účast na aktivitách sbírají body a za ně následně získají odměny. Více o projektu
na www.lifeisskill.cz a krusnehory.eu.
V nejbližší době budou nově nainstalovány čipy pro sběr
bodů na rozhledně Jeřabina,
na vrcholu Loučné, na Salesiově výšině, na Matyldě, na Boř-

ni, v zámku Valdštejnů, na Rýzmburku, u Ďáblovy kaple, na
Dušanově vyhlídce, na Stropníku, na Vlčí hoře, na Dlouhé
Louce, na Flájském plavebním
kanále, na Janovské přehradě, v pohádkovém lese v Bílině
a na Puklé skále.
Další místa naleznete v aplikaci LIFEISSKILL. „Nadále se
budeme snažit rozšiřovat síť turistických cílů, kde budou moci
děti sbírat body do své hry Life
is Skill. Do projektu plánujeme
zapojit i informační turistická
centra v destinaci, která by autorům projektu mohla pomoci tuto síť bodů co nejvíce rozšířit,“ uzavřela Eva Maříková.
(pur)

Krajská zdravotní podpoří charitativní
běh proti mozkové mrtvici

ÚSTECKÝ KRAJ - Po prvním vydařeném ročníku se do krajského
města Ústí nad Labem vrací charitativní běh proti mozkové mrtvici
zvaný „Čas je mozek“. Akce proběhne 11. června od 16 hodin.
Sraz je u Speciální základní školy, Mateřské školy a Praktické školy, Pod Parkem 2788/2,
Ústí nad Labem – Severní Terasa. Registrace účastníků běhu
proběhne od 15 do 15. 45 hodin.
Trasa dlouhá zhruba 3 kilome-

try povede Centrálním parkem
na Severní Terase, má minimální převýšení a každý účastník ji může zdolat během i chůzí. Startovné je 100 Kč na osobu. Každý účastník si bude moci
zakoupit tričko vyrobené speci-

álně pro charitativní běh, láhev
na pití nebo ručník. Registrace
a platba startovného bude možná pouze v místě charitativního
běhu a v hotovosti.
Sportovní akci pořádá Česká společnost intervenční radiologie, Cerebrovaskulární sekce
České neurologické společnosti
České lékařské společnosti Jana
Evangelisty Purkyně a Nadač-

ní fond Čas je mozek za podpory Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Cílem je upozornit na zákeřnost
této nemoci, letošní výtěžek
z běhu bude věnován na pomoc
pacientce, která cévní mozkovou příhodu prodělala v raném
věku.
(nov)

zpravodajství
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Pohár pro nejzdatnější seniory
zůstává v Horním Jiřetíně
LITVÍNOV - Kluby seniorů z Mostecka a Litvínovska se sešly na
letním stadionu v Litvínově,
aby si po dvaatřicáté změřily
své síly. Konaly se Sportovní hry
seniorů.
Hry uspořádala nově vzniklá
organizace Senioři okresu Most.
Pro tentokrát se jich zúčastnily
pouze regionální kluby. V minulosti nechyběly ani kluby ze
vzdálenějších měst Ústeckého
kraje. „Klasické soutěžení v deseti disciplínách bylo zachováno, jakož i soutěž o pohár nejlepšího klubu. Rozhodčími byli studenti ze Střední školy diplomacie
v Mostě. Program letošních her
byl obohacen například ukázkami badmintonu, walking fotbalu, autogramiádou či živou hudbou,“ říká hlavní organizátorka
her Iva Francová.
Slavnostnímu zahájení přihlíželi zástupci Mostu, Litvínova,
Meziboří, Horního Jiřetína, Lomu, Louky i seniorské organizace. Samotnému zápolení před-

Celkem se do her zapojilo 459 seniorů z 20 klubů mosteckého regionu.
cházela krátká rozcvička, kterou
někteří senioři pojali po svém,
tancem. Za příjemného počasí si vyzkoušeli svou obratnost
s tenisovými míčky, basketba-

lovým míčem, trakařem, házeli kroužky na cíl, shazovali kuželky a zápolili i v dalších disciplínách. Po sečtení všech bodů se z prvního místa radovali

závodníci zastupující Klub seniorů Horního Jiřetína, druhé místo vybojoval Klub seniorů PČR, třetí Klub seniorů Most
2 (20 bodů).
(pur)

Odpad se v Meziboří prodraží

MEZIBOŘÍ – Meziboří každoročně doplácí na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Peníze, které město vybere, na odpadové hospodářství nestačí. Z pokladny města tak plynou do odpadu milióny.
Vloni se náklady na zabezpečení odpadového hospodářství v Meziboří vyšplhaly přes
4,5 miliónů korun. Od trvale bydlících občanů, od autorizované
obalové společnosti EKO-KOM
a od kolektivních systémů ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP a z fakturace odvezeného odpadu od občanů získalo
město 2,6 miliónů korun. „Příjmy zdaleka nepokryjí náklady
na systém provozu shromažďo-

P

vání, sběru, svozu, přepravy, třídění a odstranění komunálního
odpadu. Proto je město nuceno
každoročně doplácet z rozpočtu
nemalé částky. Letos to byly bezmála dva milióny korun,“ uvedla místostarostka města Libuše
Karbanová.
Velkou část výdajů tvoří náklady na provoz autoparku technických služeb města, mzdy zaměstnanců podílejících se na odpadovém hospodářství a poplat-

ky za uložení odpadů na skládku.
Oproti roku 2017 náklady narostly o 870 tisíc korun. „K nárůstu došlo především z důvodu
nově uzavřené smlouvy se svozovou společností a navýšení ceny za
služby. Dalším důvodem byla povinnost zavést sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů. Jiné,
levnější způsoby likvidace odpadu, nejsou zatím dostupné. Město využívá všech dostupných možností na bezplatný odběr odpadů
v režimu zpětného odběru,“ doplnila vedoucí odboru výstavby, majetku a životního prostředí Gabriela Soukupová.

Vloni obyvatelé vyprodukovali 1 734 tun odpadu. Na jednoho obyvatele města tak ročně
připadá 365,24 kilogramů odpadu. „Cílem města je snižování
produkce směsného komunálního odpadu podporou odděleného
sběru využitelných složek komunálního odpadu, včetně biologicky rozložitelného odpadu. Vloni
jsme posilovali stanoviště pro tříděný odpad o jednotlivé kontejnery a k rodinným domům jsme
přistavili nádoby na biologicky
rozložitelný odpad,“ uvedla Gabriela Soukupová.
(pur)

orušené paragrafy

Kradl a řídil bez
oprávnění

Posvítili si na
motorkáře

viněný ve vězení, kde si odpykává trest za jiný delikt.

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil z krádeže a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 35letého muže
ze Žatce. „Muž ve dvou případech natankovat pohonné hmoty a nezaplatil. V Mostě natankoval benzin za 315 korun
a poté odjel. Stejně si počínal
na čerpací stanici v Mostě v jiném vozidle. Načerpal 56 litrů
nafty za dva tisíce korun a ujel
bez zaplacení,“ popsala mluvčí Ludmila Světláková. Policie
vypátrala řidiče a navíc ujistila,
že ani nesmí řídit. Nyní je ob-

Rvačka kvůli dluhům
Litvínovské strážníky přivolala žena napadená skupinou dívek, mezi kterými byly i mladistvé. Na strážníky čekala v prodejně Levné potraviny. Jedné z útočnic žena dlužila
peníze. Hotovost vrátila, dívky ji ale povalily na zem a bily
ji a kopaly. Strážníkům uvedla popis i jména dívek, které ji
napadly. Hlídka zastihla dívky u lékárny. Na místo přivolali hlídku Policie ČR. Dívky se
k napadení přiznaly.

Dopravní policisté se zaměřili na cyklisty a motorkáře
v horách. „Hlídka na parkovišti v obci Horní Jiřetín a následně i v Krušných horách zastavila
a zkontrolovala celkem 10 cyklistů a 7 motorkářů. Policisté zjišťovali, zda mají cyklisté správně
vybavené jízdní kolo. U motocyklů kontrolovali technický stav,
potřebné doklady i to, zda řidiči
nejsou pod vlivem alkoholu. Policisté během akce nezjistili žádné pochybení,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková.
Cyklisté a motorkáři obdrželi

klíčenky první pomoci a motolékárničky, cyklisté navíc i různé reflexní materiály.
(pur)

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:

od

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628
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Peníze na sociální služby docházejí,
situace je podle kraje vážná!

ÚSTECKÝ KRAJ - Ústeckému kraji stále chybí více než 345 milionů
korun na sociální služby. O finance, které měly na provoz v letošním
roce přijít od státu, se od začátku roku pře vedení kraje i Asociace
krajů ČR, protože situace je podobná i v ostatních částech republiky.
Dofinancování se týká krajských příspěvkových organizací i městských a neziskových. Některé organizace hlásí, že finance postačí
pouze do září.
Výpadek byl způsobem vládním nařízením o navýšení platu zaměstnanců z pěti na sedm
procent a také navýšením ohodnocení zvláštních příplatků.
K vládnímu nařízení ovšem došlo až v době, kdy měly všechny
organizace na provoz i mzdy pro
rok 2019 požádáno a s navýšením tedy ve svých výpočtech nepočítaly.
„Jednali jsme spolu s Asociací
krajů s ministerstvem práce a sociálních věcí. Snad se nám poda-

řilo přesvědčit ministerstvo, že
na dofinancování služeb peníze krajům opravdu chybějí, jasno chceme mít nejpozději do pátku. Opravdu by se mohlo stát, že
by nám v září poskytovatelé pobytových sociálních služeb předali klíče a řekli, ať se o klienty postaráme. Aktuálně si bohužel neumím představit, že by finance šly
z krajského rozpočtu,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast financí Martin Klika s tím, že jen
na pobytové služby by bylo nut-

né doplatit cca 260 milionů korun.
Pro rok 2019 byly náklady na
sociální služby v Ústeckém kraji
celkem vyčísleny na 4,3 miliardy
korun, z toho mzdy tvoří 3,2 miliardy korun. „Dotace od MPSV
tvoří necelé 1,5 miliardy korun,
tedy jen třetinu reálných nákladů. Když peníze nepřijdou, reálně
po půl roce hrozí, že poskytovatelé služeb některé typy uzavřou
a budou se obracet na kraj, města a obce, zda by jim nepomohly
s dofinancováním,“ řekl krajský
radní pro oblast sociálních věcí
Miroslav Andrt.
Zcela poslední možností by
bylo ohrožení pracovních míst
v sociálních službách, které by se
v krajním případě týkalo zhruba
1 400 úvazků. „To může být pro

náš kraj fatální. I kdyby se v příštím roce situace s financováním
zlepšila, tak se obávám, že bude problém tyto lidi přitáhnout
zpátky,“ dodal radní. Domovu
sociálních služeb v Litvínově zase podle jeho ředitele Vladimíra Vopelky zbývají peníze možná do konce října. „Mým úkolem
je lidi uklidňovat a to zatím hodlám do posledního plnit. Jsme ovšem v situaci, kdy jako příspěvková organizace musíme navyšovat platy, ale nedostaneme na to
peníze. Podepisuji lidem platové
výměry, ale vím, že na to nemáme peníze. Věřím, že ministerstvo
konečně pochopí, jak vážná situace je,“ uvedl Vladimír Vopelka,
který má aktuálně 295 klientů
v pobytových službách.
(nov)

Hejtman ocenil záchranu holčičky

ÚSTECKÝ KRAJ - Zachránil to nejcennější, co lze - lidský život. Miroslav Balog si svým hrdinským činem vysloužil uznání nejen obyvatel
Trmic na Ústecku, ale také hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka. Ten mu za záchranu lidského života udělil Medaili hejtmana.

ROZSAH ODSTÁVKY

MOST
PODŽATECKÁ

VS 22 – bl. 85, bl. 85-86, bl. 86, bl. 86-87, bl. 87

Začátek - 5. 6. od 8:00 hod.
Konec - 7. 6. v 10:00 hod.

10. 6. – 13. 6. 2019

MOST
PODŽATECKÁ

VS 22 – bl. 47, bl. 89, bl. 89-90, bl. 90, bl. 90-91

Začátek - 10. 6. od 8:00 hod.
Konec - 13. 6. v 10:00 hod.

11. 6. – 21. 6. 2019

MOST
PODŽATECKÁ

VS 25 – bl. 44, bl. 91, bl. 92, bl. 92-93

Začátek - 11. 6. od 8:00 hod.
Konec - 21. 6. v 10:00 hod.

24. 6. – 24. 6. 2019

MOST
LIŠČÍ VRCH

VS 901- bl. 703, bl. 704, bl. 710, bl. 711, bl. 712, bl. 713,
bl, 714, MŠ Komořanská (č.p.779), MŠ Kříže (č.p.847),
Pension pro seniory Komořanská (č.p.818)

Začátek - 24. 6. od 7:00 hod.
Konec - 24. 6. ve 12:00 hod.

Odstávky
tepléuvádějí
vody
pro město Most
hřbitově. Telefon: 723 114 839 – veKontakty k inzerátům
sami inzerenti,

čer
■■ Koupím jakýkoli motocykl Jawa
- Panelka, kývačka, pérák - ČZ - Cross,
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme
vás, že soukromou inzerci komerčního
moped Stadion, Velorex, vozík Pav charakteru nezveřejňujeme
zdarma.
Simson - MZ aj. i nekompletní
TERMÍN
LOKALITA / ČTVRŤ
ROZSAH ODSTÁVKY
DOBA ODSTÁVKY nebo
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tojen
ND
velký
TP
doklady,
dále Škoda
5.hoto
6. – 7. 6.
2019
MOST
VS
22
–
bl.
85,
bl.
85-86,
bl.
86,
bl.
86-87,
bl.
87
Začátek - 5. 6. od 8:00 hod.
typu, navštivte
prosím naši redakci,
PODŽATECKÁ
- 7. 6. v 10:00 hod.
MB 100 R /1000/120/Konec
Garde
- Rapid inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
Trabant
aj.
také
stabilák,
motor,
růz10. 6. – 13. 6. 2019
MOST
VS 22 – bl. 47, bl. 89, bl. 89-90, bl. 90, bl. 90-91
Začátek - 10. 6. od 8:00 hod.
ceníku, případně
volejte 737 261
941.
PODŽATECKÁ
Konec - na
13. 6.
v 10:00 hod.
né stroje nářadí - Platba
místě
za
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
nejlepší
ceny.
Stačí
SMS.
Nabídněte
seznamka…) MOST
nadále zůstává bezplatná.
11. 6. – 21. 6. 2019
VS 25 – bl. 44, bl. 91, bl. 92, bl. 92-93
Začátek - 11. 6. od 8:00 hod.
PODŽATECKÁ
cokoliv, dojedu - platí
stále.
Konec
- 21. 6.Telefon:
v 10:00 hod.
Redakce týdeníku Homér
732 457 993
24. 6. – 24. 6. 2019
VS 901- bl. 703, bl. 704, bl. 710, bl. 711, bl. 712, bl. 713,
Začátek - 24. 6. od 7:00 hod.
■Koupím
vojenskou
Různé MOST
LIŠČÍ VRCH
bl, 714, MŠ Komořanská ■
(č.p.779),
MŠ Kříže (č.p.847),
Konec - vzduchov24. 6. ve 12:00 hod.
Pension pro seniory Komořanská (č.p.818)
■■ Prodám dámské skládací kolo ku aj.- nože, dýky, flašinet, hrací
s převody, málo jeté. Cena 4 000 Kč. strojky, smalt cedule, šlapací auto
plechové. Socialistické hračky Telefon: 603 958 187
■■ Prodám urnový hrob na starém plast. autíčka i na ovládání bov-
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a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

Tepelná pohoda bez starostí

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:

 příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč/měsíc
 program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč/rok
Nástup možný dle dohody. Pracoviště: okres Most, pracovní
dobu Po – Pá v ranních 8hodinových směnách. Bližší informace
Otakar Kadlec, tel. 478 004 742.
Písemné přihlášky formou životopisu zasílejte na e‑mail:
v.stefanek@7group.cz
nebo poštou na adresu: Vladimír Štefánek, Coal Services, a. s.,
V. Řezáče 315, 434 67 Most.

Váš zdroj tepelné pohody

Vydavatel:
Media Info System, a. s.,
Bělehradská 360,
Most 434 01
IČ: 27864588
Registrace - MK ČR E 11598,
ISSN 1212-3978
Šéfredaktorka:
Pavlína Borovská
(sefredaktor@homerlive.cz)
tel.: 476 103 978

denem, mašinky, vláčky HO
a TT, Byty,
domy
Odstávky
teplé vody
pro město Most
různé sbírky všeho druhu. Starší ■■ Prodám byt 2+1, OV, 58 m2,
nářadí - kovadlinu, signovačku, 1. patro cihlového domu s balkomalý soustruh aj. Platba na místě nem, Mozartova ulice. Byt je po Zástupce šéfredaktorky:
za slušné ceny. Stačí SMS. Nabíd- celkové rekonstrukci, původní ku- Mgr. Vlasta Šoltysová,
něte cokoliv, dojedu - platíTERMÍN
stále. chyňská
linka,ROZSAH
šatna,
komora, kou- (soltysova@homerlive.cz)
LOKALITA / ČTVRŤ
ODSTÁVKY
DOBA ODSTÁVKY
Telefon: 732 457 993
pelna
a
WC
(obklady,
dlažba, luxfe- 87
a technická
příprava:
5. 6. – 7. 6. 2019
MOST
VS 22 – bl. 85, bl. 85-86, bl. 86, bl. 86-87, bl.Sazba
Začátek - 5. 6. od 8:00
hod.
Konec - 7. 6. v 10:00 hod.
ry),PODŽATECKÁ
podhledové úložné prostory na Lukáš Staněk
SEZNÁMENÍ
chodbě, v koupelně a na WC. Nové (grafik@homerlive.cz)
10. 6. – 13. 6. 2019
MOST
VS 22 – bl. 47, bl. 89, bl. 89-90, bl. 90, bl. 90-91
Začátek - 10. 6. od 8:00 hod.
■■ Vdova hledá pána – kamaráda
PODŽATECKÁ
omítky.
Bezpečnostní
dveře. Cena tel.: 476 108
Konec - 13. 6. v 10:00 hod.
412
do 72 roků. Nekuřáka. K občasným dohodou. Telefon: 702 710 510
schůzkám. Zn: Most – auto vítáno.
11. 6. – 21. 6. 2019
25 – bl. 44, bl. 91, bl. 92, bl. 92-93
- 11. 6. od 8:00 hod.
■■MOST
Prodám bytVS3+1,
OV, Most, Ne- ObchodníZačátek
oddělení,
PODŽATECKÁ
Konec
- 21. 6. v 10:00 inzerce:
hod.
Telefon: 733 733 924
zvalova ulice. Zasklená lodžie, cih- Lukáš Koťátko
■■ Muž hledá kamaráda – 24.příte2 901- bl. 703, bl. 704, bl. 710, bl. 711, bl. 712, bl. 713,
6. – 24. 6. 2019lový
MOSTdům, 73 m
VS
Začátek - 24. 6. od 7:00 hod.
, po kompletní re- (inzerce@homerlive.cz)
LIŠČÍ VRCH
bl, 714, MŠ Komořanská (č.p.779), MŠ Kříže
(č.p.847),
Konec - 24. 6. ve 12:00 hod.
le na vše hezké, co život přináší, konstrukci,
Pension pro seniory Komořanská (č.p.818)
plastová
okna, v centru
s vyřešenou minulostí a se svým města, sklep, v plánu montáž vý- tel.: 476 108 410, 737 261 941
zázemím – podmínka. Telefon: tahu, volný v prosinci 2019. Cena
Adresa a telefony redakce:
792 352 594 – SMS – případně volat 850 000 Kč. Telefon: 702 179 331
Adresa: Bělehradská 360/6,
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aktuální informace

Za způsobené nepříjemnosti a nepohodlí v důsledku přípravy tepelných
zařízení na topnou sezónu se obě společnosti obyvatelům omlouvají.

 kontrola, údržba a opravy různých typů zabezpečovacích
zařízení WSSB Export; GS II., III.; AŽD; MODEST; kabelových
rozvodů v kolejové dopravě

DOBA ODSTÁVKY

5. 6. – 7. 6. 2019

Váš zdroj tepelné pohody

Hlavní činnosti v uvedené pozici:

 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:

Odstávky teplé vody pro město Most

Tepelná pohoda bez starostí

s náborovým příspěvkem 50 000 Kč

 platové zařazení do 6. tarifního stupně

Červen 2019
LOKALITA / ČTVRŤ

ELEKTROMECHANIK

 náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč (jen v případě splnění
kvalif. předpokladů a Vyhl. č. 50/1978)

Událost se odehrála 18. úno- byla hospitalizována pro podra letošního roku v Trmicích. chlazení a utrpěla šok. „V poDvouapůlletá holčička spad- toce byl silný proud. Nad ničím
la do Mlýnského potoka a byla jsem nepřemýšlel a skočil nasleunášena silným proudem vody. po do vody. Bylo to těžké, byla ziMiroslav Balog se jako náhodný ma a měl jsem nasáklé oblečení.
kolemjdoucí bez váhání vrhl do Naštěstí všechno dobře dopadlo,“
vody. Po několika metrech dí- ohlédl se za svým činem MiroVáš zdroj tepelné pohody
Tepelná pohoda bez starostí
venku chytil a s pomocí dalšího slav Balog. Na ocenění od hejtčlověka ji vytáhli na břeh. Ná- mana Miroslava Baloga navrhla
sledně byla předána rodičům. sociální pracovnice z neziskové
Na místo pak přijela přivolaná organizace Romano jasnica JaOdstávky
vody pro město Most
Chudobová.
Zdravotnická záchranná
služ- nateplé
Oceněný zachránce s hejtmanem a Janou Chudobovou.
(nov)
ba Ústeckého kraje. Holčička

TERMÍN

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

www.ue.cz
www.setep.cz
+420 476 447 830 / +420 734 289 969

434 01 Most,
e‑mail: redakce@homerlive.cz,
http://www.homerlive.cz,
fax: 476 100 557.
Tisk:
CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10

aktuální informace

Za způsobené nepříjemnosti a nepohodlí v důsledku přípravy tepelných
zařízení na topnou sezónu se obě společnosti obyvatelům omlouvají.

www.ue.cz
www.setep.cz
+420 476 447 830 / +420 734 289 969

Za způsobené nepříjemnosti a nepohodlí v důsledku přípravy tepelných
zařízení na topnou sezónu se obě společnosti obyvatelům omlouvají.

Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. aktuální
o., informace
A.L.L. production, www.ue.cz
spol. s r. o.,
www.setep.cz
vlastní distribuce.
+420 476 447 830 / +420 734 289 969

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

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

sport

VERVU čeká Open Air! V lednu odehraje utkání
se Spartou pod širým nebem v Drážďanech
LITVÍNOV - Litvínov se dočká historicky prvního utkání pod širým
nebem. Klub navázal na spolupráci s německým klubem Dresdner Eislöwen. V nové sezóně odehraje Verva na fotbalovém stadionu Dynama Drážďany utkání v rámci extraligového kola se Spartou Praha. Duel s tradičním rivalem se bude konat v sobotu 4. ledna 2020.
Po Pardubicích a Brnu se
i Litvínov dočká vlastního
„Winter Classic“. Verva bude
hostit na drážďanském Rudolf-Harbig stadionu Spartu Praha. Díky spolupráci s německým hokejovým klubem Dresdner Eislöwen, který ve stejný termín hostí utkání DEL2
s Lausitzer Füchse bude ohrožen extraligový rekord v počtu fanoušků, který drží brněnská Kometa, která při utkání se
Spartou za Lužánky přilákala do ochozů 21 500 fanoušků.
Drážďany v sezóně 2015/2016
utkání pod širým nebem již
pořádaly a na stadion Rudolfa
Harbiga si našlo cestu neskutečných 31 853 diváků. „Atraktivita utkání bude veliká. Můžeme vytvořit rekord v počtu diváků na stadionu, pokud se nám
stejně jako Drážďanům povede
přilákat na zápas třicet dva ti-

síc lidí, což by byl jednoznačně
extraligový rekord. Byli bychom
rádi, kdyby to tak dopadlo, uděláme pro to maximum,“ říká generální ředitel klubu Jiří Šlégr.
Fanoušky čeká jedinečný zážitek vidět svůj klub před kulisou více než třiceti tisíc diváků,
což je o osm tisíc více, než má
Litvínov obyvatel. Litvínov do
Drážďan vypraví speciální autobusové spoje, které usnadní
cestu příznivcům, kteří nebudou moci na zápas vyrazit autem.
Vstupenek na utkání bude
dostatek a klub chystá i zvýhodnění pro držitele permanentních vstupenek, navíc každý permanentkář bude mít
svou vstupenku do konce srpna rezervovanou. „Chceme vypravit několik autobusů. Permanentkáři budou mít na zápas slevu. Dále připravujeme re-

klamní a památeční předměty,
aby si fanoušci mohli zakoupit
něco, co si můžou schovat a jednou si říct, že Litvínov byl první, kdo hrál extraligu za hranicemi České republiky,“ přibližu-

trapová, Kudláčková - Knedlíková 1, Kovářová, Konečná,
Mika 1, Kvášová, Kordovská 1,
Hrbková 7, Šustková, Adámková 1, Marčíková 3, Stellnerová, Zachová 3, Jeřábková 5,
Malá 4. Nejvíce branek Černé
Hory: Radičevič 6, Mehmedovič 5, Ramusovič 4, Despotovič
4. Rozhodčí: Manďák, Rudinský. Sedmimetrové hody: 4/2 –
6/6. Vyloučení: 4:4.
(jak)

Mostecký autodrom přivítá
už 34. Olympijský běh
Zájemci se mohou registrovat do 12. června. Na místě už se
nelze do závodu přihlásit. Výdej
startovních čísel se uskuteční jako tradičně v recepci budovy polygonu mezi 16 a 17:45 hodin,
parkování v areálu je zdarma.
Na velký závodní okruh se běžci
přesunou podchodem pod drá-

je Jiří Šlégr. On-line předprodej
odstartoval v úterý 4. 6. a ceny do litvínovských sektorů se
budou pohybovat od 550 do
820 Kč. Vstupenka je vždy platná na oba zápasy. Pro fanouš-

ky bude připraven bohatý doprovodný program i speciální
merchandising k Open Air. Obě
mužstva do úvodní třetiny utkání navíc vstoupí ve speciálních
historických dresech.
(jak)

Na letním stadionu se
uskutečnil Den s Vervou

Stolní tenisté úspěšně
bojovali na mistrovství ČR

MOST - Na mosteckém autodromu si dají sraz 19. června účastníci
amatérského závodu T-Mobil Olympijský běh. „Pokud padne rekord
z předloňského roku, kdy se na obě trasy vydalo 322 závodníků,
potěší nás to,“ uvedla ředitelka polygonu společnosti AUTODROM
MOST Veronika Raková.
hou. Na trať vyrazí v 18.15 hodin. Organizátorem mosteckého běhu je město Most, kontaktní osobou Mgr. Michal Vavroch,
tel.: 602 232 994, e-mail: Michal.
Vavroch@mesto-most.cz.
T-Mobil Olympijský běh je
největší běžeckou akcí v České
republice, v jediný okamžik vy-

Házenkářky Baníku Most
v nové sezoně povede nový
kouč. Petera Dávida, který
dovedl tým Černých andělů
k posledním úspěchům, na
lavičce kouče střídá Jiří Tancoš, někdejší reprezentant
ČR v házené a později hráč
a také trenér v zahraničí. Působil v Itálii nebo Německu.

Fotbalisté divizního Baníku Souš zajížděli k dalšímu
utkání na hřiště SK Kladno.
Utkání skončilo v normální hrací době nerozhodně
1:1, kdy oba góly vstřelil jediný hráč, a to soušský Zápotocký. Nejdříve ve 33. minutě obstaral vedení hostí, aby
v 67. minutě zápasu vlastním
gólem srovnal skóre. O vítězi tak rozhodovaly penalty.
V nich měli více štěstí hráči
Kladna.

Litvínov - V neděli se konal na fotbalovém hřišti letního stadionu v Litvínově Dětský den s Vervou, na který zavítalo několik stovek nejmladších příznivců litvínovského hokeje. Pro děti byl připraven bohatý program, včetně zábavných soutěží, autogramiády a opékání buřtů.
Akce se účastnili i hráči A týmu, kteří odpoledne odjeli na soustředění do Krkonoš. Kromě soutěží si mohli všichni účastníci opéct buřty nebo se zchladit při pěnové párty, kterou zařídili litvínovští hasiči.
Dětský den podpořil Unipetrol, Japek, Havlík, Altus+ a Jacer cz. (jak)

si to ukázaly na hřišti, ukázaly
to i Černohorkám. Domácí budou pod velkým tlakem. Oni nás
ničím nepřekvapili, nemají nás
čím překvapit. Musíme se zlepšit v proměňování šancí a sedmiček, pak tam šance je,“ řekl
po utkání reprezentační kouč
Jan Bašný.
Česká republika – Černá
Hora 26:24 (15:13). Sestava
a branky České republiky: Sa-

DHK Baník Most má
nového trenéra

Souš přivezla
z Kladna bod

Češky porazily favorizovanou Černou Horu,
do odvety jdou s dvoubrankovým náskokem
Most - Podruhé v historii porazily české házenkářky tým
Černé Hory. Favorizované Černohorky Češkám podlehly na
palubovce mostecké sportovní
haly 24:26.
Naposledy v roce 2006 porazily české házenkářky tým Černé Hory v mezinárodním zápase. Po řadě porážek se konečně
těší z vítězství český výběr.
V úvodním zápasu kvalifikačního play off o postup na mistrovství světa 2019 v Japonsku
porazily Černou Horu v Mostě
26:24 po poločase 15:13. Odveta se hraje 5. června v Nikšiči
v Černé Hoře.
„Myslím, že jsme si zasloužili
víc vyhrát. S výkonem jsem velmi pokojen. Herní projev hráček mě moc potěšil. Hráčky dokázaly eliminovat rychlý útok
soupeře, jeho křídla, která v každém zápase dávají osm, devět
branek z rychlých útoků a patří
mezi nejlepší hráčky světa. Velmi dobrá byla právě naše obrana, bylo tam ale i pár neproměněných šancí a ztracených míčů.
Mohlo to být vyšší vítězství, ale
je to vlastně jedno. Tam se začne
za stavu 0:0 a budeme hrát na
výhru. Velice pečlivě se na odvetu připravíme. Myslím, že je reálná šance něco uhrát. Hráčky
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běhne na různých místech v celkem 81 městech na tratě 75 tisíc lidí. Ambasadory letošní akce jsou úspěšná reprezentantka v biatlonu Markéta Davidová
a olympijský medailista ve vodním slalomu Jiří Prskavec. V areálu mosteckého autodromu se
běhá už od roku 1985, o dva roky
později se zdejší závod přihlásil
k mezinárodní akci Olympijský
běh. V Československu měl právě v tom roce premiéru v Praze
na Strahově.
(nov)

Ostrava - O minulém víkendu se konalo v Ostravě vyvrcholení mládežnické sezony mistrovstvím ČR družstev. Tým SKST Baníku Most
sem díky prvenství na krajských přeborech vyrazil pod vedením
předsedy oddílu Jana Macháčka v plné síle reprezentovat jak oddíl,
tak i zároveň celý kraj.
Systém celého mistrovství je na základě hlavního pavouka
s 16 družstvy a s dohráváním o konečné umístění. Týmy chlapců byly
tříčlenné a hrály se dvouhry do konečného třetího vítězného zápasu.
Sobota patřila kategorii staršího žactva, kde startoval tým ve složení Jakub Fencl, Filip Vondráček a Jan Sebránek. Kluci se těsně nedostali mezi 8 nasazených družstev, díky tomu dostali silného soupeře
z SK DDM Kotlářky Praha. I přes velkou bojovnost Kotlářce podlehli
3:1 na zápasy. Avšak v pavouku o 9. – 16. místo se jim pak dařilo o poznání lépe. Prvním soupeřem zde byl tým KST Zlín, nad kterým zvítězili bez problémů 3:0. V druhém je velmi potrápila Jiskra Strážnice,
proti které vybojoval konečné vítězství 3:2 až Vondráček v pátém setu rozhodujícího zápasu. V následujícím pomyslném finále o konečné deváté místo se proti Mostu postavil tým Libín Prachatice. Po vedení 2:0 se k Sebránkovi nepřiklonilo štěstí a prohrál smolně svůj zápas. Fencl však následující duel bez větších problémů zvládl. Díky tomu se mohli hráči Baníku radovat z 9. místa.
Nedělní los dorostu byl pro Most ještě více krutý. Tým ve složení Pavel Schmoranz, David Záruba, Filip Vondráček a Jakub Fencl
dostali v prvním kole hned druhý nasazený tým SKST Baník Havířov obhajující stříbrnou medaili z minulého roku. Takže šli po prohře
0:3 bojovat do spodního pavouka. Prvním soupeřem bylo TTC Ústí
nad Orlicí, které zvládli porazit 3:1. Bohužel další soupeř SK Přerov
byl nad síly hráčů Baníku. V posledním utkání s Unionem Plzeň po
dvě a půl hodiny trvající bitvě SKST Baník Most zvítězil 3:2. Celkové
konečné 11. místo tak bylo ještě o jednu příčku lepší, než to původní
startovní, a dokonce si mladí Baíkovci polepšili oproti minulému roku o úžasných 5 míst.
(hou, jak)

MFK doma vyhrál,
sestup ale už má jistý
I když se jim v souboji předposledního s posledním podařilo vyhrát, fotbalisté Mosteckého FK už sestup z divize do krajského
přeboru nemohou odvrátit.
Rakovník na hřišti Fotbalového stadionu Josefa Masopusta porazili 4:2, když branky vstřelili Dominik Valenta
2, Králík a Benda.

Divadelní kopačku
mají pražští herci
Městská divadla pražská,
tedy ABC a Rokoko, se stala vítězem dalšího ročníku
populárního turnaje Divadelní kopačka, který se hrál
na umělé trávě Baníku Souš.
Druhé místo obsadilo Činoherní studio Ústí nad Labem,
třetí Městské divadlo Mladá Boleslav. Čtvrtý byl tým
Mosteckého deníku a pořadí
uzavřel celek Městského divadla v Mostě.

Republikové finále
národní házené
v Mostě
V Mostě se bude hrát celorepublikové finále Poháru
ČR v národní házené kategorie mladších žáků. Jeho pořadatelem je Baník Most NH.
Hrát se bude na hřišti v ulici
V. Majakovského, při spodní
budově Gymnázia, od 21. do
23. června.

Mostecký pohár
akrobatů zhatil déšť
Letošní už 22. ročník soutěže motorových akrobatů,
Mostecký pohár, který probíhal ve dnech 3. – 4. května, ukončilo předčasně počasí. I přesto, že se dost pilotů ze závodů omluvilo kvůli
pracovním povinnostem nebo neměli k dispozici své letadlo, se závodů zúčastnilo 18 pilotů. Soutěžilo se ve
dvou kategoriích - Sportsman a Intermediate. Déšť
závody přerušil po odlétání
dvou sestav.

Netradiční disciplíny
v Louce
Na sobotu 15. června je
v Louce u Litvínova opět připravena Loukyjáda, sportovně – zábavné klání v netradičních disciplínách. Již tradičně je dopolední program
vyhrazen dětem, odpolední
pak dospělým a jejich soupeření.
(jak)
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V mostě zastavil protidrogový vlak
MOST – Na mosteckém nádraží zastavil protidrogový vlak. Revolution train je první realizovaný projekt
Nadačního fondu Nové Česko. Multimediální mobilní valková souprava nabídla jedinečné prostředí pro
interaktivní zážitkové vzdělávání.
Protidrogový vlak navštívily stovky školáků a v odpoledních
hodinách měla šanci si vlak prohlédnout také veřejnost. Jedinečný a smysluplný projekt se mohl v Mostě realizovat jen díky podpoře teplárenské společnosti United Energy, která tento projekt zafinancovala částkou ve výši osmdesáti tisíc korun.
Cílem projektu protidrogového vlaku je napojení všech pěti
smyslů (5D) a maximálně zapůsobit na osobnost návštěvníka ve
vlaku. Efektivně a pozitivně tak ovlivňuje jeho pohled na zdravý
životní styl i prevenci závislostního chování. Interaktivním způsobem seznamuje především děti a mladé lidi s nebezpečnou
realitou drog. Zblízka, intenzivně, ale bezpečně.

Školáci v rámci prohlídky odpovídali na záludné dotazy.

Vítejte v doupěti narkomanů...

Pojízdnou expozici vidělo do současné doby 120 partnerských
měst. „Působíme ve čtyřech státech a vidělo nás na 125 tisíc dět-

ských návštěvníků, z toho kolem třiceti tisíc dětí z Německa. Vlak
jezdí od roku 2015. V současné době projíždíme Kláštercem,
Mostem, Litvínovem, Bílinou, Louny…a dalšími městy. Zavítáme
zejména do měst, kde jsou největší problémy s drogami, tedy do
Ústeckého, Karlovarského či Moravskoslezského kraje a pochopitelně sem patří i Praha,“ uvedl ke statistikám Pavel Tuma, autor
inovativního projektu.
Podle výroční zprávy PČR se situace na drogové scéně rapidně
zhoršila. Drogově závislých přibylo oproti předchozímu roku o tisícovku uživatelů. „Prevence selhává, takže se snažíme to trochu

změnit. Náš projekt má podle dostupných hodnocení a anonymizovaných anket velký vliv na mládež. Hodnotilo nás na osm
set pedagogů a to v 81 procentech velmi kladně. Program žáky rozhodně zaujal, přičemž není založeny na žádném zastrašování,“ uvedl dále Pavel Tuma. Projekt protidrogového vlaku
je cílen zejména na věkovou skupinu dětí a mládeže od 12 do
17 let. „Jsme velmi rádi, že se tady na Mostecku našel jediný, so-

Projekt protidrogového vlaku se zájmem absolvoval
i generální ředitel United Energy Milan Boháček (vlevo).

ciálně odpovědný partner, kterému není lhostejné, co se tady
děje a podporuje mládež. Díky společnosti United Energy mají možnost se našeho projektu účastnit i školy tady na Mostecku. Zájem z jejich strany byl obrovský. Zastavili jsme tu na jediný den a během dvou hodin byl zcela obsazený,“ poděkoval za
podporu Pavel Tuma. United Energy každoročně podporuje řadu projektů ve městech Most i Litvínov. „Naše podnikání a hlav-

ní byznys je na Litvínovsku a Mostecku. Celou tu dobu se snažíme vystupovat jako celospolečensky zodpovědná firma a chápeme to, že když tu lidé budou spokojeně žít, a to ve smyslu
nízké kriminality, dobrého zdravotnictví a dobrého školství, tedy v hlavních oblastech, které se snažíme podporovat, tak i my
se dál budeme rozvíjet,“ podotkl generální ředitel United Energy Milan Boháček, který vlak také navštívil. Podle jeho slov je
protidrogový vlak jedinečný a velmi zajímavý projekt. „Měl jsem

o tomto projektu informace už dopředu, minimálně od svých
dětí, které jej kdysi absolvovaly. Velmi mě překvapila psychologie celého projektu a to, jak k tomu děti přistupují. Myslím si, že
na dětskou duši to má velký vliv a tyto druhy projektů mají svůj
velký smysl,“ je přesvědčen generální ředitel Boháček.

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

Počin United Energy dostává palec nahoru! Vzhledem k obrovskému
zájmu škol i veřejnosti by mohl protigrogový vlak na mosteckém
nádraží zůstat zaparkovaný k exkurzím třeba celý týden.

Studenti vyplňovali i anonymní
anketu a popisovali své dojmy.

Simulace vězení na vlastní kůži.

