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Otevření unikátní atrakce na Šibeníku se blíží!

MOST – Už za dva týdny se široké veřejnosti nejen z Mostu, ale
i z širokého okolí otevře na vrchu Šibeník jedinečná atrakce, kterou
bude stát za to navštívit. Nové 3D bludiště s dvaadvacet metrů vysokou vyhlídkovou věží.
Program pro celou rodinu,
a to nejen na 3D bludišti, ale na
celém Šibeničním vrchu vypukne 28. června od ranních hodin. Chystá se vystoupení místních hvězdiček, show na workoutovém hřišti a další lákadla.
Město Most představí svou novou chloubu a také turistický cíl
pro návštěvníky nejen z našeho regionu, ale třeba i ze širšího okolí. „Dlouho jsme tu neměli podobnou možnost k pozvánce do našeho města. Na nadšence
čeká zcela unikátní projekt, který
ocení zejména děti a také výborná příležitost si prohlédnout okolí města z trochu jiného úhlu, než
na který jsme zvyklí například
z hradu Hněvín,“ uvedl náměstek primátora města Mostu Marek Hrvol.
Bludiště bude fungovat jen
v létě. Na zimu se zavře. „Otázkou zůstává, jak to bude s dětským hřištěm. Není oplocené
a asi budeme těžko někoho kontrolovat, jestli se jde sklouznout
v zimě na klouzačku na Šibeníku… Letní provoz se bude týkat
hlavně samotného 3D bludiště,
které bude otevřeno zhruba od

dubna do října,“ uvedl dále náměstek Hrvol.
Správcem areálu se stane Sportovní hala Most, která bude mít
kompletní provoz včetně ostrahy areálu na starosti. „Sportovní hala bude odpovídat za kompletní provoz bludiště i s vyhlídkovou věží včetně ostrahy. Ostraha
areálu by měla fungovat od prvního dne provozu. Od sedmi večer
do šesti ráno,“ doplnil dále Marek Hrvol. K dispozici tu budou
cykloboxy. „Je zde cyklobox pro
osm kol, podobně jako na Matyldě. Očekáváme, že dost lidí sem
bude jezdit na kole. Chceme proto přidat i další, i přestože zabírají celkem dost místa, jejich kapacita není vysoká a pořizovací cena
je značná,“ uvedl dále náměstek.
V celém areálu bude platit
zákaz kouření. K dispozici bude také základní občerstvení.
„Bude tu jednoduché občerstvení, aby si tu mohli lidé dát například kávu. Potraviny se zde budou kvůli hygieně prodávat balené. Pokud by zde mělo fungovat
občerstvení typu párek v rohlíku
a podobně, bylo by to z hlediska
hygieny složité.“
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Ke konci školního roku dostanou mostecké děti speciální dárek - nové 3D bludiště a vyhlídkovou věž. Obojí se otevře 28. června na Šibeníku.

Příští číslo
týdeníku Homér
vyjde 28. června.
 SRDCE PRO TATÍNKY
MOST – Nákupní galerie
Central pořádá pro děti
16. 6. od 14 do 17 hodin tvořivé dílničky. Vyrábět se budou veselá srdce pro tatínky.
Sraz je před Klenoty Aurum.

 TERORISTKA PRO SENIORY
MOST – Kino Kosmos připra-

Divadlo vyhlašuje konkurz!
Hledají se herci do MAUGLÍHO
MOST – Městské divadlo v Mostě připravuje novou divadelní inscenaci Rudyarda Kiplinga MAUGLÍ. Hledá pro ni představitele hlavní
postavy – Mauglího a dalších rolí.
„Jménem uměleckého šéfa činohry Jiřího Rumpíka a režiséra inscenace Zbyňka Srby vyhlašuje divadlo veřejný konkurz do inscenace
MAUGLÍ,“ informovala mluvčí mosteckého divadla Lenka Krestová. Divadlo hledá konkrétně chlapce od 6 do 10 let na roli malého
Mauglího a dále chlapce a dívky ve věku 6 – 20 let. „Termín konkurzu je 23. června od 17 hodin v Městském divadle v Mostě. Účastníci si
připraví jednu báseň a jednu píseň,“ doplnila Lenka Krestová. Podmínkou je, aby členové souboru byli přítomni na případných dopoledních zkouškách od 26. srpna a v září. Zájemci mohou své životopisy (nejlépe s fotografiemi) se svým kontaktem zasílat na adresu:
Šárka Bauerova, tajemnice uměleckého souboru činohry Městského
divadla v Mostě, tel. + 420 777 313 064, www.divadlo-most.cz.
Příběh chlapce Mauglího, kterého z lidského tábora unesl tygr Šér
Chán a zachránili jej vlci, s nimiž pak vyrostl, je základem autorské
adaptace pro mostecké divadlo a slibuje působivé divadelní dobrodružství. Mauglí v Městském divadle v Mostě bude trochu dobrodružný příběh, trochu pohádka, trochu ponaučení o ceně přátelství,
statečnosti, povinnosti pomáhat slabším a boji proti strachu a vlastním vnitřním démonům. Inscenace je určena mladým i starším divákům, kteří spatří výpravnou inscenaci s písněmi a silným příběhem.
(nov)

vilo 18. 6. od 14 hodin nejen
pro seniory promítání české
komedie Teroristka. Vstupné 60 Kč.

 SHOW THE F.A.C.T
MOST – Taneční skupina
The F.A.C.T zve 21. 6. na Závěrečnou show. Start je
v 17 hodin v ZUŠ F. L. Gassmanna. Vstupné 100 Kč.

Premiéra výpravné adaptace magických Kiplingových příběhů z šera
indické džungle je naplánována na 4. října.
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komunální politika

Technické služby chtějí pořídit
na úklid města nového pomocníka

Rušno kolem
bloku 5 pokračuje

MOST – Petici občanů ve věci neutěšené situace kolem bloku 5 v ulici SNP obdrželo v těchto dnech vedení města.
Petici podepsalo 1 700 lidí. Další se připojili na internetu. „Petenti nesouhlasí se záměrem majitele domu využít objekt jako ubytovnu pro sociálně slabé občany a zahraniční dělníky. Obávají se zhoršení bezpečnostní situace v dané lokalitě a požadují, aby město dům odkoupilo a zajistilo jeho smysluplné využívání,“ uvedla mluvčí mosteckého magistrátu Alena Sedláčková. Problematikou se město zabývalo již před podáním petice. Primátor jednal s vlastníkem nemovitosti o možnosti odkoupení domu a vyzval ho k zahájení oficiálního jednání o možnostech odkoupení domu. Ten ale dům prodat
nechce. Má v plánu v něm vybudovat
nadstandardní byty (informovali jsme
v minulém vydání).
Město ale svou snahu nevzdává a chystá
se o případném odkupu jednat. „Mám
s majitelem domu
domluvenou schůzku, a to na 17. června. Do té doby se
k situaci nebudu vyjadřovat,“
odmítl
předčasně spekulovat primátor Jan PaBlok 5 jeho majitel prodat nechce. Radnice
parega.
(sol)
se přesto pokusí ještě jednat.

MOST – Elektromobilní vysavač, který by se měl postarat
o drobnější nepořádek, jako
jsou nedopalky od cigaret, ale
také i exkrementy, představila
společnost Unikont Group na
předváděcí akci v parku vedle
magistrátní budovy.
Prezentace se účastnili zástupci technických služeb, vedení města, kteří mohli vidět,
jak stroj funguje. Elektromobilní vysavač je ekologický, výkonný a přitom na ovládání a obsluhu velmi nenáročný. Jeho výhodou je tichý chod. Stroj je navíc
i velmi výkonný, vydrží až deset hodin v provozu. Stačí ho
jen přes noc nabít pomocí nabíječky a druhý den je připravený k opětovnému úklidu. Vysavač váží zhruba kolem tři sta
kil, jeho součástí je také 240litrový kontejner s nasazeným
pytlem, do kterého se nepořádek vysává. Výhodou je i to, že
i přestože váží kolem tří set kilogramů, pohybuje se prostřednictvím koleček. Obsluha ho
ovládá pouze pomocí ojnice. Je
možné s ním zdolat i patnácticentimetrové obrubníky. Stroj
se uplatňuje zejména v místech,
kde je nashromážděný nepořádek, jako jsou zastávky, okolí laviček apod. Kromě toho uklízí
vysavač i exkrementy. Je vybavený samozhášecím zařízením
k zabránění požáru, ale i desinfekčními a čisticími prostředky, které mimo jiné také eliminují pachy.
„Na základě této předváděcí akce se budeme rozhodovat,
zda tento stroj pořídíme. Dokáže

Ředitel technických služeb Václav Zahradníček primátorovi a jeho náměstkům vysvětluje, proč by tento stroj
v inventáři města rozhodně neměl chybět.
nahradit práci pěti až osmi lidí,
kteří jinak chodí po městě s lopatkou a smetákem. Určitě by
se nám líbilo jako poskytovateli
služeb pro město, aby tady taková technika mohla pracovat denně, a to zejména v centru města,“ uvedl ředitel Technických
služeb města Mostu Václav Zahradníček a dodal: „Technické
služby by měly více investovat
do techniky a obdobných technologií, které umožní větší efektivitu. Pak nebudeme muset spo-

léhat jen na limitovaný počet lidí a na to, zda do práce přijdou,
nebo nepřijdou, jedná-li se například o veřejně prospěšné práce apod.“
Náklady na pořízení elektromobilního vysavače se pohybují v řádu 400 až 450 tisíc korun. „Nyní budeme jednat s výrobcem, abychom si řekli, jaké
jsou možnosti dodání a cenové
možnosti, které se budou odvíjet
od toho, v jakém bude stroj provedení, s jakými doplňky a pa-

rametry. Podle toho si vybereme jeden nebo i dva takové stroje,“ uvedl ředitel. Pokud stroj
technické služby pořídí, plánují i jeho uskladnění poblíž místa, kde se s ním bude pracovat,
aby se nemusel denně převážet.
„V centru města pro něj musíme
najít nějaké příhodné místo, kde
bychom ho měli uložený. V úvahu přicházejí například garáže
poblíž magistrátu nebo budova
městského divadla,“ dodal ještě
Václav Zahradníček.
(sol)

MOST – Mostečtí radní schválili pravidla pro výkupy bytů. Na ty má
město letos vyčleněno pět milionů korun. Prostředky chce převést
na účet Mostecké bytové, která by měla s byty dál nakládat.

a uložila představenstvu a dozorčí radě společnosti postupovat při výkupu bytů podle těchto pravidel. „Mostecká bytová by
měla posléze při výkupech spolupracovat s realitními kancelářemi
a podat rovněž výzvu, aby měli i lidé možnost se o byty ucházet a dát svou nabídku,“ uvedl primátor. Podle vedení města je pět milionů korun na výkupy zatím jen orientační suma.
„Není to mnoho peněz, proto plánujeme, že bychom tuto kapitolu
v příštím rozpočtu města posílili. Uvidíme, jak rychle se letos po-

daří peníze efektivně utratit, případně, zda další prostředky navýšíme, budou-li k dispozici,“ potvrdil primátor. „Co se týče pravidel pro výkupy, není v nich například určen strop, za jakou sumu se budou jednotlivé byty pořizovat. Primárně budou byty určeny pro slušné nájemníky, nebudou to sociální byty. Neomezovali jsme ani lokality, kterých by se
výkupy měly týkat. Bude to probíhat v rámci celého města s výjimkou příměstských částí, jako je
Vtelno, Čepirohy či Souš,“ doplnil Jan Paparega.
(sol)

Most má pravidla pro výkupy bytů

Most má v rozpočtu pro rok
2019 vyhrazeno 5 milionů Kč na
výkup bytů. Podle zákona o obcích náleží rozhodování o nabytí a převodu hmotných nemovitých věcí, tedy i bytů, do působnosti zastupitelstva. To znamená, že o výkupu bytů - každém
jednotlivě - včetně stanovení ceny pro každý výkup, musí rozhodovat zastupitelstvo. „Tento postup se, vzhledem k situa-

ci v oblasti trhu s byty, jeví jako
značně nepružný. Z tohoto důvodu doporučila rada města zastupitelstvu schválit převod 5 milionů Kč na účet společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, která bude
následně výkup bytů provádět,“
vysvětlil primátor Jan Paparega.
Byty poté zůstanou ve vlastnictví uvedené společnosti.
Rada také schválila pravidla
pro výkup bytových jednotek

Ke školním zápisům nepřišlo sto dvanáct dětí
MOST – K zápisu do prvních tříd základních škol se dostavilo 802
dětí. Z celkového počtu se 32 zúčastnilo zápisu ve dvou nebo i více
základních školách. Zapsat se nepřišlo 112 dětí. V září by do prvních
tříd mělo zasednout 627 prvňáčků. V jedenácti mosteckých základních školách bude 5 927 žáků, přičemž kapacita škol je 6 880 dětí.
Zápisy proběhly i v soukromých základních školách a základní škole zřizované krajem.
Na základní školu profesora Z.
Matějčka se dostavilo 11 dětí, na základní školu Optima
12 dětí a do AMA SCHOOL
4 děti.
„Trend u zápisů do prvních
tříd je poslední roky obdobný.
Neevidujeme významné výkyvy. Vždy se počty pohybují okolo osmi set dětí. K zápisu přišlo
i kolem deseti dětí mladších šesti let. Zda budou moci nastoupit do školy, budou posuzovat
pedagogicko-psychologické poradny. Určí, zda jsou pro školní docházku dostatečně zralé,“
uvedla náměstkyně primátora
Markéta Stará.

Se zpožděním se k zápisům
dostavilo dvacet dětí. „Dosud
se nám podařilo dohledat z počtu nedorazivších deset dětí. Po
ostatních se ještě bude pátrat. Posíláme obsílky, které se nám ale
vrací. Je to obšírná agenda, kterou jsme řešili i s ministrem školství. Představuje to pro nás nemalý problém. Mnohé rodiny
mají adresu na Radniční, kde si
obsílku ani nikdo nevyzvedne.
S řadou rodin a dětí pracuje i odbor sociálních věcí, aby se nám
dětí podařilo dohledat více,“
konstatovala náměstkyně. Upozornila, že je povinností rodičů,
děti k zápisu přivést do spádové školy, podle trvalého bydliště. „Ředitelé škol, které tyto děti
přijmou v jiném městě, by nám

to správně měli ohlásit. To se ale
často nestává,“ uvedla Markéta Stará.
Největší zájem byl opět o 7.,
10. a 4. základní školu. Dvě základní školy, 14. a 18. ZŠ, otevírají tři první třídy. „Máme ještě kolem 950 volných míst nejen

pro dohledané děti, ale i pro ty,
které se k nám případně ještě přestěhují,“ dodala náměstkyně.
Přípravné třídy budou fungovat na všech základních školách v Mostě, kromě 14. ZŠ. Dvě
přípravné třídy se otevřou v chanovské 5. základní škole. (sol)

Největší zájem byl tradičně o 7. základní školu v ulici Jakuba Arbesa.

zpravodajství

Z nádrže Matylda zmizela voda
MOST – Z Matyldy zmizela voda. Loňské sucho a vedro bylo důvodem velkého výparu, a proto město musí nechat vodu dopustit.
Na Matyldě klesá hladina
vody. Rozhodnuto proto bylo
o jejím dopuštění na původní
úroveň. Nejhospodárnější variantou je dopuštění z přivaděče
řeky Ohře. Radní schválili přímé zadání veřejné zakázky společnosti Palivový kombinát Ústí. Hladina se zvýší o 50 cm za
cenu 1,7 mil. Kč bez DPH. „Na
Matyldě už v minulosti klesala
hladina vody. To ale bylo způsobeno tím, že voda unikala přes
výpustní objekt a přes hráz. Vloni jsme tuto část nechali sanovat
a problém byl vyřešen. Bohužel loňské léto bylo velmi teplé,
a došlo k velkému odparu. Dlouhou dobu se do Matyldy voda
nenapouštěla, proto jsme roz-

hodli i v návaznosti na to, aby
voda nemizela, dopustit hladinu
o půl metru,“ konstatoval primátor Jan Paparega.
Vodu by měl Palivový kombinát dopustit do Matyldy během června. Samotné dopuštění by mělo trvat zhruba tři týdny. S únikem vody mělo město
problém v minulosti i na Benediktu. Problém se ale vyřešil zmenšením vodní plochy.
„Na žádných jiných vodních
plochách město zatím obdobný problém nemá,“ ujistil primátor.
Na Matyldě se chystá další revitalizace. „Bude se jednat o práce, které jsou spojeny s projektem patnácti ekomi-

Loňské horko a sucho se podepsalo na mizející vodě z Matyldy.
liard. Tento projekt by se měl
v současné době schvalovat. Půjde o vybudování inženýrských

sítí a revitalizaci břehové linie
na druhé straně Matyldy,“ dodal
primátor.
(sol)

dí i kanadská jezdecká hvězda
a šampion F1 Jacques VIlleneuve či zkušená německá matadorka a vítězka závodu DTM Ellen
Lohr. Legendou je pak šampion
nejvyšší americké ligy NASCAR
z roku 2000 Bobby Labonte.
Součástí závodního víkendu
OMV Maxxmotion NASCAR
Show ve dnech 29. až 30. června budou už potřetí v řadě ta-

ké souboje historických vozů,
a to včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích. Diváci
se mohu těšit i na bohatý doprovodný program přizpůsobený
právě americké tradiční zábavě
a oslavě nádherných naleštěných
veteránů. Vstupenky na závodní
víkend jsou již v prodeji.
(nov)

Spanilá jízda vyrazí do ulic Mostu

MOST - Netradičně už ve čtvrtek 27. června předvedou své speciály při spanilé jízdě ulicemi Mostu účastníci závodního víkendu OMV
Maxxmotion NASCAR Show.
Evropská odnož legendární americké série má na severu Čech tuzemskou premiéru. „Přesun spanilé jízdy z pátku na čtvrtek je nutný vzhledem
k časovému harmonogramu testování a volných tréninků jezdců. Na dráze se musejí vystřídat týmy NASCAR a dalších sedmi vložených sérií závodů historických vozidel a formule 3,“ vysvětlil obchodní manažer pro
sport společnosti AUTODROM
MOST Jakub Krafek.
Pětilitrové osmiválce, které se
prohánějí po severoamerických
oválech už od roku 1948, opustí areál autodromu ve čtvrtek
27. června v 18 hodin. Ulicemi
Pod Širokým vrchem, SNP, Čsl.
armády, Chomutovská, Rudolická, Moskevská a Jiřího z Poděbrad dorazí o 15 minut později na parkoviště za hlavní
poštou, kde bude pro fanoušky připraven zábavní program.
„Hudební produkci obstará známý DJ, jezdci NASCAR si pak popovídají s diváky při autogramiá-

dě. Zpět do areálu autodromu se
konvoj vydá v 19 hodin,“ upřesnil Krafek.
Mezi piloty nebude chybět jediný český zástupce ve startovním poli Martin Doubek. Zájem fanoušků ale jistě vzbu-

P

tejte se politiků

„Kdy budou zprovozněna veřejná pítka a fontána?"
Všechna veřejná pítka byla
zprovozněna dne 3. 6. 2019,
do té doby na nich probíhaly
drobné opravy. K dnešnímu
dni je ale už opět nefunkční
pítko na 2. náměstí, které
bylo poškozeno vandalem
a opravuje se porušený ventil. Z technických důvodů zatím nefunguje fontána v ulici J. Skupy, tuto opravu nyní
řeší Technické služby města
Mostu.
Odpovídá primátor
města Mostu Jan Paparega

Jan Paparega

Otevření unikátní atrakce...

str. 1

„Větší možnost občerstvení ve stáncích tu bude pouze na slavnostní otevření,“ vysvětlil náměstek primátora.
Co se týče cen vstupného, měly by být přijatelné. „Bude zde možné platit i bezhotovostní kartou. Vstupné na 3D bludiště bude jednotné padesát korun. Na vyhlídkovou věž třicet korun. Možnost bude zakoupit i výhodnější rodinné vstupné. Vstup bude omezený na dvě hodiny. Pak se deaktivuje,“ uvedl Marek Hrvol. Kapacita 3D bludiště
bude zhruba dvě stě padesát účastníků.
(sol)
Statutární město Most - Magistrátu města Mostu
vyhlašuje konkurz na pozici:

ŘEDITEL/ŘEDITELKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLY, MOST,
ROZMARÝNOVÁ 1692,

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

POŽADAVKY
odborná kvalifikace a předpoklady pro výkon činnosti
ředitele/ředitelky podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
znalost problematiky řízení školství a školských předpisů,
organizační a řídicí schopnosti,
občanská a morální bezúhonnost,
způsobilost k právním úkonům,
zdravotní způsobilost,
znalost českého jazyka.

V mosteckém divadle uvidíte Tři ženy

MOST - Městské divadlo
v Mostě uvede 14. června
od 19.30 hodin na Komorní
scéně činoherní premiéru
3 ženy. Katy Brand napsala
vynikající mezigenerační trialog, který nabízí mimořádně silné příležitosti pro tři
herečky a slibuje sugestivní
divácký zážitek.
V jádru této vztahové komedie v režii Martina Vokouna stojí mladá dívka Laurie, její matka Suzanne a její matka,
dívčina babička, Eleanor. Ženy se sejdou v hotelovém pokoji na rozlučce se svobodou, neboť Suzanne si má druhý den
brát Garyho – solidního chlapíka, kterého ani moc nemiluje. V lecčems se jedná o typic-
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Další požadavky konkurzu včetně dokladů, které je
nutno ke konkurzu doložit jsou zveřejněny
na www.mesto-most.cz - sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ"
Konkursní a výběrová řízení
Přihlášky musí být
doručeny písemně nejpozději
do 28. 6. 2019 – 12.00 hodin.

Novinka: Kniha k vodě!

Divadelní koncert v podání tří žen uvede mostecká činohra.
ky britskou hru. Je pro ni příznačný ironický situační a slovní humor. Hra nezastírá, že

chce svého diváka nejen pobavit, ale také mu cosi důležitého sdělit o spletitých rodinných

SUZANNE - (Zita Benešová)
Od 20 let je svobodnou matkou. Zajímá ji všechno esoterické, její citovou deprivaci spravily návštěvy terapeuta. Zítra se vdá za Garyho – hodného a slušného chlapa, kterého nejspíše nemiluje.
ELEANOR - (Ivana Zajáčková)
Bývalá učitelka, hrdá na svoji matku sufražetku. „Trochu“ lituje toho, že kvůli rodině neudělala
pořádnou kariéru. A taky „trochu“ pije.
LAURIE - (Markéta Hausnerová)
Dvacetiletá vysokoškolská studentka z generace mileniálů nechce svět vnímat podle tradiční heteronormativní tradice. Nevěří na pohlaví, ani gender, ale věří na lásku a těší se na umělé dělohy a roboty.

vztazích, které jsou mnohdy
poznamenány všelijakými nevyřčenými křivdami, nespravedlnostmi a neporozuměním. Vyznění hry je přes všechny problémy a nejistoty vlastně velmi optimistické. Všechny
tři ženy začínají novou kapitolu – jedna studium na univerzitě a potenciální vztah, druhá
manželství a třetí stěhování do
jiné země, dokonce na jiný světadíl. Všechny věří, že od teď už
budou šťastné.
První repríza:
20. června v 19 hodin. (nov)

MOST - Na Aquadromu v Mostě ve venkovním areálu můžete nyní využít novou službu s názvem Kniha k vodě. A to po celou letní sezónu.
Půjčte a čtěte si knihy, které pro návštěvníky Aquadromu připravila
Městská knihovna Most společně s Aquadromem Most.
V knihovničce s označením Kniha k vodě najdete detektivky, historické romány, romány pro ženy, sci-fi, pohádky prostě relaxační literaturu, která patří k letnímu počasí a vodě. Do knižního regálu bylo pro
začátek umístěno 180 knih pro děti a dospělé. A jak si knihu půjčit? „Vyberete si svůj titul, knihu si půjčíte a po přečtení vrátíte zpět do regálu, aby
si ji mohl půjčit další čtenář. Nikomu nic neplatíte. Nikomu nic nehlásíte.
Jenom knihy prosím neničte, aby posloužily i dalším,“ vzkazuje čtenářům
ředitel mostecké knihovny Petr Petrik.
Nová služba Kniha k vodě má pomoci všem, kteří si knihu doma zapomněli, anebo nemají co dělat a zaujme je titul knihy, který v knihovničce najdou. „Knihovničku budeme pravidelně doplňovat, tak aby v ní
návštěvníci Aquadromu našli vždy něco nového. Budeme samozřejmě rádi, když nás navštíví i přímo v Městské knihovně Most, kde si vyberou
z mnohem většího množství titulů a služeb,“ dodává Petr Petrik. (nov)

4

14. června 2019

zpravodajství

Radní podnikli před rokováním výlet do Josephu
MOST – Mostečtí konšelé vyrazili na pracovní výlet. Vydali se
do průmyslové zóny Joseph,
aby viděli aktuální stav strategického území a seznámili se
s chystanými investičními záměry.
Do Josephu se radní vydali ještě před schůzí rady města.
Seznámili se s aktuálním stavem obsazenosti zóny, s popisem činnosti jednotlivých investorů včetně investičních záměrů, které jsou nyní ve fázi
přípravy. Proběhla prohlídka
v posledním roce dokončených částí komunikací a inže-

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

Z

Průmyslová zóna má pro další investory stále dost místa.
nýrských sítí a dále i území určeného pro připravované rozšíření retenční nádrže dešťových
vod. Následovala diskuse na téma připravenosti a dostupnosti kapacit inženýrských sítí pro
budoucí investory. „V současné době v zóně působí deset investorů a jednáme s dalšími dvěma novými. Domluvili jsme se,
že si pojedeme prohlédnout jeden ze závodů nového zájemce o pozemky v zóně. Plánujeme návštěvu Polska, a to pravděpodobně koncem prázdnin nebo
v září. Tento investor má v zóně
zájem o značnou plochu, a tím
pádem budeme mít téměř naplněnou stávající kapacitu, pokud
se jedná o první etapu,“ komentoval primátor Jan Paparega.
Podle toho, jak se podaří zónu doobsadit a vyskytnou-li se

na obzoru další zájemci, hodlá
město řešit, zda se pustí do další části zóny. „Jeden z investorů
bude navázán stávající podnik
Yankee Candle, na jejich obalový materiál a na distribuci jejich výrobků. Další, s nimiž jednáme, by se měli zabývat izolačními materiály,“ doplnil primátor. V zóně Joseph se dokončuje
komunikační napojení a letos
město ještě hodlá zvýšit kapacitu retenční nádrže. Ta by se měla zvětšit až devítinásobně, aby
splňovala požadavky přibývajících investorů v zóně.

Kdo působí
v zoně Joseph
V Josephu působí Nemak
Czech Republic s.r.o. (výroba
hliníkových komponentů pro

automobily), Starcam s.r.o. (výroba hliníkových komponentů pro automobily), RAI Most
s.r.o (výroba polyuretanových
výlisků palubních desek), AFSI Europe s.r.o. (výroba palivových a olejových filtrů strojů Caterpillar), Yankee Candle
s.r.o. (výroba vonných svíček
a dalších interiérových prvků).
Feintool Systém Parts Most
s.r.o. (jemné řezání komponentů pro automobilový průmysl), HI-LEX Czech, s.r.o. (výroba dveřních jednotek k ovládání oken v oblasti automotiv). AccuMetal s.r.o. (výroba
nosičů akumulátorových článků a dalších výrobků z oceli)
a Blanco Czechia, s.r.o. (výroba kuchyňských dřezů z kompozitních materiálů).
(sol)

Rady města Mostu

Plán odpadového
hospodářství
MOST – Radní vzali na vědomí vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství města
Mostu za rok 2018. Jak vyplývá ze zprávy, v některých bodech se plán daří, v jiných naopak nedaří plnit. Uspokojivé
výsledky jsou například s udržením tříděného sběru. Daří se
také snižovat produkci nebezpečných odpadů nebo minimalizovat negativní účinky dopadu na lidské zdraví a životní prostředí při nakládání s nebezpečnými odpady. Zvyšuje se
i úroveň tříděného sběru odpadních přenosných baterií
a akumulátorů. Problém je ale
s energetickým využíváním
směsného komunálního odpadu, protože v dostupné vzdálenosti není žádné zařízení pro

energetické využití odpadu.
Nedaří se ani snížit množství
biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných
na skládky.

Asistenti prevence
kriminality
MOST – Asistenti prevence
kriminality se osvědčili. Město
chce proto v projektu pokračovat. Začátek navazujícího projektu je naplánován od ledna
2021 do září 2022. Cílem projektu je prevence sociálně patologických jevů, prevence kriminality a zajištění veřejného pořádku v sociálně vyloučených
lokalitách prostřednictvím pěší pochůzkové činnosti asistentů, kteří budou úzce spolupracovat se strážníky. Předpokládané náklady projektu činí přes
čtyři a půl milionu korun, při-

čemž 95 procent by pokryla dotace. Radní schválili podání žádosti o dotaci na tento projekt.

Dotace na vzdělávání
úředníků
MOST – Most podá žádost
o dotaci na projekt do výzvy
Operačního programu Zaměstnanost. Projekt se zaměřuje na
vzdělávání úředníků magistrátu a na tvorbu dokumentů směřujících ke zlepšení podmínek
pro život obyvatel. Zahrnovat
bude například zpracování nového Strategického plánu města Mostu do roku 2030. Zpracování koncepce města Mostu pro marketing a komunikaci
s veřejností. Revizi stávajícího
stavu městské pěší infrastruktury a následné navržení optimálních klíčových bezbariérových pěších tras. Dále za-

hrnuje vzdělávací aktivity pro
úředníky. Předpokládané náklady projektu činí osm milionů a dvě stě tisíc korun. Dotace pokryje 95 procent nákladů.

Nové hasičské auto
MOST – Město podalo žádost o dotaci na pořízení dopravního automobilu pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Most. Dotace od Generálního ředitelství HZS a od
Ústeckého kraje už byly schváleny. Podmínkou pro získání
dotace od generálního ředitelství je schválení spolufinancování městem ve výši 325 049 Kč
usnesením zastupitelstva. Radní proto doporučili zastupitelům toto spolufinancování
schválit. Celkové náklady projektu jsou přes 1 mil. Kč včetně
DPH.
(sol)

LÁZEŇSKÁ SLAVNOST
POLEDNÍ MENU
17. 5. – 21. 5. 2019

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

Pondělí

Frankfurtská s párkem
150 g	Hovězí guláš, houskový knedlík
150 g
Kuřecí steak zapečený se šunkou a sýrem, bramborová kaše,
polníček
150 g
Sekaná pečeně, vařený brambor, kyselá okurka

ÚTERÝ

Hovězí vývar s játrovými knedlíčky
150 g	Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík
150 g
Kuřecí medailonky v bylinkové krustě, šťouchaný brambor,
pikantní dip
150 g
Klopsy z mletého masa v cikánské omáčce, vařené těstoviny

STŘEDA

Brokolicový krém
150 g
Segedínský guláš, houskový knedlík
150 g
Kuřecí nudličky na sezamu se zeleninou, dušená rýže
350 g
Zapečené francouzské brambory, kyselá okurka

ČTVRTEK

Kuřecí vývar s masem a nudlemi
150 g
Vepřové medailonky na žampionech, dušená rýže
150 g
Pečený karbanátek s cibulí a slaninou, bramborová kaše,
okurkový salát
350 g
Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem

PÁTEK

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

Akce se koná na zahradě
Domova pro seniory Barvířská 495, Most

ve dnech 19.6. a 20.6. 2019
vždy od 13.30 – 16.00 hodin
(v případě nepřízně počasí se akce přesouvá

na velký sál ve 2.patře)
Bohatý kulturní program:

35 Kč
125 Kč
115 Kč
105 Kč

Taneční studio Kamily Hlaváčikové - mažoretky

30 Kč
125 Kč

Hudební skupina Melodie

115 Kč
105 Kč

ZUŠ F.L. Gassmanna aj.

Hrachová s krutony
35 Kč
150 g	Hovězí pečeně na slanině, dušená rýže
125 Kč
150 g
Kuřecí medailonky, fazolové lusky, šťouchaný brambor
115 Kč
150 g
Smažený sýr se šunkou, hranolky, tatarská omáčka
105 Kč
SPECIÁL 340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
165 Kč
Doba přípravy speciálu je cca 20 min

Hudební soubor 11. ZŠ Perlička

Ochutnávka lázeňských pramenů, lázeňské oplatky,
vuřty, pivo, káva a čaj

Ing. Martin Strakoš
ředitel MSSS, p.o.

zpravodajství
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Praxi můžete u Palivového
kombinátu získat již během studia
ÚSTECKY KRAJ – Délka praxe, orientace v oboru? I to jsou otázky,
s nimiž se často setkávají absolventi vysokých či středních škol při
pracovních pohovorech a výběrových řízeních. Moderní firmy i kvůli své perspektivě nabízejí absolventské programy a stáže. K nim
patří také PKÚ, jediná společnost v České republice, která se zabývá
rekultivací a revitalizací krajiny po těžbě hnědého uhlí.
„Naše absolventské programy jsou příležitostí pro ty, kteří ukončili školy například technického směru, pozemní stavitelství, báňské obory a další
podobné typy vzdělání. Kromě
toho, s ohledem na naši činnost,
u nás mají prostor také ti, kteří se specializují na ochranu životního prostředí v různých oblastech. Připraveny pro ně mám
zaškolovací plány, sestavené na
míru podle zaměření jednotlivých uchazečů. Tak, aby se rozhlédli v oboru a díky mnohaletým zkušenostem kolegů nemuseli znovu ‚objevovat Ameriku‘,“

uvedla s trochou nadsázky Hana Volfová, mluvčí PKÚ.
Absolventské programy jsou
určeny jak čerstvým absolventům, tak těm, kteří mají od
ukončení svého vzdělávání nejdéle dva roky. Kromě toho nabízí PKÚ rovněž možnosti stáží již během bakalářského nebo
magisterského studia technického směru. Součástí této nabídky je i možnost uzavření trvalého pracovního poměru jak
v Ústeckém kraji, tak v dalších
regionech, kde má podnik svá
střediska, například ve Středočeském, Jihomoravském či Krá-

Palivový kombinát Ústí
lovéhradeckém kraji. „Oživit
znovu krajinu po těžbě uhlí i dalších surovin, to je záležitost několika desetiletí. Začínající odborníci u nás tak mohou najít pracovní perspektivu na mnoho let,“ doplnila mluvčí státního podniku.
Další možností, kterou PKÚ
nabízí, jsou brigády během

prázdninových měsíců. Ty mohou napomoci rozhodování
o dalším profesním životě. Využít jich mohou jak budoucí řemeslníci, tak studenti středních
a vysokých škol. Případné další
informace můžete najít na www.
pku.cz.
(nov)

proto se jedná o novou výzvu,“
uvedla náměstkyně primátora
Markéta Stará. Město má s projektem sociálního bydlení dobré zkušenosti, zejména i díky spolupráci s terénními pracovníky. „Sociální pracovníci,
kteří do bytů docházejí, s těmito lidmi pracují. Výhodou nového projektu Housing First je, že
zahrnuje podmínku kauce. Stalo se nám totiž, že některé nájemníky jsme museli vystěhovat
protože neplatili a vznikl dluh.
Neměli jsme ho zpětně pronajímateli jak zaplatit. To by se nyní
mělo eliminovat,“ doplnila náměstkyně.

Sociální bydlení je určeno pro
lidi z azylových domů, ale také pro děti, které opouštějí dětské domovy, ženy samoživitelky,
seniory, hendikepované občany
a všechny ty, kteří splní podmínku, že za nájem platí poměrnou
část ze svého příjmu. „V prvním
projektu se nám podařilo dát dohromady celkem třináct bytů. Ve
druhé výzvě půjde o deset. Klienti, kteří obývají tyto byty, mají
smlouvu vždy po měsících na půl
roku. Pokud fungují a platí, tak
jim ho pronajímatelé uvolňují na
dobu neurčitou, ale už v režii fyzické osoby,“ doplnila Markéta
Stará.
(sol)

toli a před chvíli z ní střílel do
vzduchu. Bylo zjištěno, že muž
je pod vlivem návykové látky
a tato událost byla předaná hlídce Policie ČR.

tu stála z důvodu, že chtěla sundat závěsy na vyprání. Na dotaz,
proč stála na parapetu u otevřeného okna, nedokázala odpovědět. Hádku se svým manželem
ale potvrdila. Celá událost byla
předána hlídce Policie ČR,“ informoval Vlastimi Litto z městské policie.

Most opět řeší sociální bydlení

MOST – Město chce pokračovat v projektu sociálního bydlení v nové
výzvě. Radní schválili projektový záměr na podporu programu Housing First - bydlení především.
Výzva je zaměřena na podporu a rozvoj sociálního bydlení. Bude-li městu dotace přidělena, projekt poběží od ledna 2020 do konce června roku 2022. Zaměřen je na osoby,
které jsou nejohroženější na tr-

hu s bydlením a vynakládají na
něj nepřiměřenou část výdajů.
„Tímto navazujeme na úspěšný projekt, který město realizuje
nyní a který se nám velmi osvědčil. Bohužel ho nejde nastavit na
delší dobu než dvou a půl roku,

Do projektu bude zařazeno dalších deset bytových jednotek. Orientační náklady projektu činí zhruba 5,5 milionu Kč, přičemž 85 % by bylo hrazeno z EU, 10 % ze státního rozpočtu a 5 % budou tvořit vlastní náklady realizátora, tedy města.

P

orušené paragrafy

Kuriózní nehoda

MOST – Před vjezdem na
parkoviště v ulici Františka Halase došlo ke kuriozní dopravní nehodě. Řidič autobusu poškodil dvě zaparkovaná vozidla a odjel do ulice Žatecká. Na
místo byly vyslány hlídky městské policie, kterým se podařilo
na třídě Budovatelů autobus zastavit. Událost byla předána Policii ČR.

Chtěl skočit z mostu
MOST – Řidič osobního vozu oznámil na linku 156, že projížděl přes most od děkanského kostela a na něm spatřil muže, který se chystá skočit z mostu. „Na místo jsme vyslali hlídku,
která na mostě nalezla uvedené-

ho muže. Seděl na zemi a dokola
opakoval, že vstane, přeleze zábradlí a skočí z mostu. Strážníkům se podařilo muži v činu zabránit. Na místo přivolali Policii
ČR a záchranku, která muže převezla do nemocnice,“ informoval
Vlastimil Litto z Městské policie
v Mostě.

Střelba ve Višňové
MOST – V noci při kontrole
v ulici Višňová si strážníci všimli muže se zbraní, ze které střílel do vzduchu. Muž po výstřelu zašel do přilehlé restaurace. Na místo byly vyslány další hlídky městské policie. Před
jejich příjezdem muž sám kontaktoval strážníky, kterým sdělil, že má u sebe plynovou pis-

Skok z okna
MOST – Muž oznámil na linku 156, že bydlí v ulici Petra Jilemnického a pohádal se svojí ženou, která mu sdělila, že
jde skočit z okna. Strážníci se
na místě spojili s oznamovatelem, který jim označil svoji ženu, která stála na vnitřním parapetu okna v posledním podlaží a vyhrožovala, že skočí. „Dotyčný sdělil, že jeho žena se o to
v minulosti už pokusila. Hlídka
v posledním patře kontaktovala
ženu, která uvedla, že na parape-

Včelí roj
MOST – Do ulice Obránců míru museli vyrazit mostečtí strážníci. U ZUŠ F. L. Gassmanna se ve výšce 4 metrů na
stromě nacházel roj včel. „Roj se
nepodařilo ze strany včelaře odchytit a tak byl na místo přivolán
hasičský záchranný sbor, který
provedl jeho odstranění,“ doplnil
Vlastimil Litto.
(sol)

NEZISKOVKY MOHOU
ŽÁDAT O FINANČNÍ DARY

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

Mezi kluky
Lukáš byl vymodlené dítě starších rodičů. Milé a hodné dítě, se
kterým nebyly nikdy žádné problémy. Otec s přehledem zajistil celou
rodinu, a tak s ním byla máma doma. Věnovala mu veškerý svůj čas
a pozornost. Z Lukáše vyrostl chytrý kluk s přehledem. Dobře hrál tenis a na saxofon. Rodiče ho podporovali ve všech jeho zájmech. Mohl by
být šťastný, ale nebyl.
Ve škole neměl žádné kamarády. Pro kluky byl šprt, nevšímali
si ho nebo se mu vysmívali. V tenisovém
klubu mezi dětmi přátele neměl. Měl individuální hodiny se
svým trenérem a stýkal se převážně s dospělými členy klubu.
Ani v umělecké škole,
kde se učil hrát na saxofon, to nebylo lepší. Jeho dětská duše prahla po kamarádech. Někdy, když vyhrál turnaj nebo si vysloužil uznání
za své vystoupení, si představoval,
jak své úspěchy mění za jediného
kamaráda. Kdyby to jen šlo. Přál
si být v kolektivu oblíbený. Večer,
když usínal, tak si představoval,
jak za ním druhý den ve škole přijdou kluci a třeba ho pozvou na hřiště. Nebo si k němu jen tak sednou
na lavici a začnou si s ním povídat.
Většinou se ale nestalo nic. Buď ho
zcela ignorovali, nebo když ho někdo ze spolužáků oslovil, pak jen
chtěl opsat úkol nebo se po něm vozit. Lukáš by udělal cokoliv, aby si
u spolužáků vydobyl pozornost. Jeden den měl konečně štěstí. Klukovi, který s ním seděl v lavici, pomohl s písemkou. O přestávku si neodsedl, zůstal s Lukášem a pustil se
s ním do řeči. Bavili se o hrách, které teď hrají na mobilech a o příspěvcích na Facebooku. Lukáš byl v sedmém nebi. Ukazoval na svém profilu Lukášovi nějaké příspěvky, které
sám natáčel. Nakonec si dal Lukáše mezi přátele, aby se mohl dívat
i na další jeho příspěvky. Hned po
vyučování si Lukáš prohlédl všechno, co měl jeho spolužák na svém
profilu. Po tréninku se na Facebook zase vrátil. Nejnovější příspěvek ho překvapil. Jeden jeho spolužák, který se mu často vysmíval a byl
ze všech kluků nejprotivnější, se na
videu pral s jiným klukem. Bušil do
něj pěstí, povalil ho na zem a kopal do něj, dokud druhý kluk nezůstal ležet. Z nosu mu tekla krev.
Kolem stál hlouček dětí, vše si natáčely na mobily a rváče povzbuzovaly. Pod příspěvkem se hromadily komentáře, které vítěze oceňovaly a celá řada lajků. Lukáš měl o čem
přemýšlet. Dlouho do noci plánoval
a vymýšlel. Kdyby toho kluka vyzval sám, byl by středem pozornosti a dostal by se do kolektivu. Určitě
by ho porazil. Byl silný a sportoval
od dětství. Jen si neuměl představit, že jen tak začne někoho bít, nebo do něj dokonce kopat. Nakonec
sám sebe přesvědčil, že si to ten druhý kluk zaslouží. Hned ráno ve škole
spolužáka vyzval k bitce. Celý den si
užíval pozornost ostatních dětí. Po
vyučování se sešli na hřišti. Scénář
byl úplně stejný jako na videu. Jen
v hloučku dětí stál Lukáš. Nevěděl,
jak má začít. Nedokázal jen tak přijít
a dát druhému ránu pěstí. Jeho protivník se ale nerozpakoval. Po první ráně se začal Lukáš bránit. Slyšel
spolužáky, jak mu fandí a přestal logicky uvažovat. Bušil a kopal do toho kluka a nepřestával, ani když zůstal ležet. Najednou bylo ticho a Lukáš se vzpamatoval. Ten druhý kluk
ležel na zemi, měl zavřené oči. Z obličeje mu crčela krev. Nehýbal se.
Lukáš dostal strach. Uvědomil si,
co provedl. Děti se rozprchly. Zůstal
na hřišti se svým protivníkem sám.
Zavolal záchranku a klekl si k hlavě kluka, který mu už tolikrát ublí-
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soudnička
žil a teď ležel v bezvědomí na zemi.
Strašně se styděl za to, co provedl.
Nechápal sám sebe. Když spolužáka
naložili na nosítka a sanita ho odvezla, zůstal sám. Coural se domů.
Nevěděl, co teď bude. Doma všechno řekl rodičům. Otec ho hned sbalil a vydal se s ním na
policii. Druhý den šel
s Lukášem do školy.
Lukáš věděl, že udělal chybu hned, jakmile zůstal se svým spolužákem na hřišti sám.
Až druhý den ve škole
se ale dozvěděl, že má
jeho spolužák z bitky krvácení do mozku a je to s ním hodně vážné. Ten den odvedl otec Lukáše opět
domů. Ještě ten den
přišel i otcův právník. Řešili, jak si
s celou situací poradit. Lukáš nemohl chodit do školy. Seděl zavřený ve
svém pokoji, zhnusený sám ze sebe. Celý svět se mu rozpadl. Nechtěl
přeci nic jiného, než aby si ho ostatní všímali. Neudělal nic jiného, než
co dělal ten druhý kluk ostatním.
A přitom málem zabil člověka. Po
týdnu konečně přišla dobrá zpráva.
Lékařům se podařilo Lukášova spolužáka zachránit. Lukášovi spadl
velký balvan ze srdce. Alespoň něco.
Nedokázal myslet na nic jiného. Do
školy šel po týdnu poprvé. Táta ho
odvezl až před školu. Loudal se do
třídy, nedokázal se na nikoho podívat. Ve třídě se mu děti vyhýbaly.
Když šel kolem nich, zmlkly a pak
si začaly šeptat. Bylo mu to jedno.
Už mu nezáleželo na ničem, přál si
jen, aby se ten kluk uzdravil. Rozhodl se, že poprosí tátu, aby ho přeložil na jinou školu. Strašně se za sebe
styděl. Když šel ze školy domů, loudal se parkem a přemýšlel o tom, jak
si všechno pokazil. Najednou před
ním stálo několik kluků. Byli mnohem starší než on. Větší a silnější.
Jeden z nich do něj strčil, až upadl
na zem. Nechápal, co od něj chtějí,
proč tu jsou. Pak se do něj ten kluk
pustil. Rány a kopance na Lukáše
jen pršely. Kluk na něj řval, že to má
za bráchu, ze kterého udělal debila.
Kopal Lukáše do hlavy a do břicha.
Lukášovi před očima vybuchl rudý ohňostroj. Cítil strašnou bolest.
V uších mu hučelo. Najednou bylo
po všem. Zůstal ležet na zemi, útočníci zmizeli. Nemohl se pohnout.
Chtělo se mu zvracet. Kolem něj byla tma. Nic neviděl ani neslyšel. Pak
se ozvaly hlasy. Někdo se ho na něco ptal, cítil dotyky, na obličej mu
někdo dal kyslíkovou masku. Slyšel
houkání sirény. Někdo s ním hýbal
a pak se svět kolem něj opět změnil v hlubokou tmu. Probral se v nemocničním pokoji. Ležel připojený na přístrojích, do ticha se ozývalo jejich rytmické pípání. U postele
seděla nějaká žena. Když otevřel oči,
vrhla se k němu. Brečela a hladila
ho. Něco říkala, on jí ale nerozuměl.
Zdálo se mu, že vydává jen zvuky beze smyslu. Pak mu připadalo,
že by ji mohl znát. Soustředil se, ale
nepřišel na nic. Unaveně opět oči
zavřel. Neslyšel, jak si jeho máma
povídá u jeho nemocničního lůžka
s lékařem. Lukáš neměl ani po operaci šanci na návrat do normálního
života. Byl příliš dlouho v bezvědomí a rány do hlavy napáchaly příliš
velkou škodu. Kopance v okovaných
botách mu rozdrtily obratle. Nikdy
se nepostaví na nohy, nepohne rukama. Nebude mluvit a nebude poznávat nic z doby před úrazem. Policie případ šetřila, nikdo ale neviděl,
kdo to Lukášovi udělal. A Lukáš už
nikomu nic neřekne. A nedozví se
ani, že na něj vzpomínali jeho spolužáci v den, kdy se rozdávalo vysvědčení. Ten den měl veškerou jejich pozornost, kterou si vždy tolik
přál.
(pur)
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Litvínov se pustil do boje se suchem
LITVÍNOV – Přestože je zatím deště více, než odpovídá dlouhodobému průměru, Litvínov se připravuje na horské a suché léto. Město
chce být připraveno na situace, které panovaly vloni. Hlavní úkol
zní: neplýtvat vodou a naopak ji zadržet v krajině. Připraveno má
několik opatření, která mají v boji se suchem pomoci.

Pilařský rybník se
napustí ještě letos
Vrátit hodlá město vodu do
Pilařského rybníka. V horkých
a suchých dnech pomůže vodní
nádrž s klimatem v centru města a procházky kolem vodní plochy zpříjemní obyvatelům suché dny. „Jednali jsme s Povodím
Ohře o možnosti napouštění Pilařského rybníka a zkušebně by
mohla být nádrž napuštěna ještě
letos. Spolupráce s Povodím Ohře je výborná, pomáhají a radí,
jak nádrž napouštět, aby se prověřil stav dna a stěn. Samozřejmě je potřeba úpravy a opravy
stěn a dna,“ uvedl místostarosta Karel Rosenbaum. Na úpravu Pilařského parku a opravu
nádrže město připravuje studie.
O konečném výsledku rozhodnou zastupitelé. V současné době je nádrž vyčištěná a v takovém stavu, jaký pamatují Litvínovští z dob, než byla vypuštěna
a zarostla nálety.

například ke školám, chceme pořídit nádrže na zadržování dešťové vody. Ta by sloužila především k zalévání zeleně a vracela by se tak do krajiny,“ uvedl
místostarosta. V areálu letních
sportů na Lomské chce město vrt a retenční nádrž, která by
vodou z vrtu zásobovala zavlažovací systém na fotbalových
hřištích.

Do záhonů na vodu
méně náročná zeleň
Přizpůsobit suššímu rázu
podnebí plánuje město i výsadbu zeleně. „Na záhony a kruhá-

ky budeme vysazovat zeleň, která potřebuje méně vody než letničky. Zalévat se sice bude, ale ne
tak často,“ vysvětlil Karel Rosenbaum. Suchu přizpůsobí město
také výšku trávy a počet sečení.
„O něco vyšší tráva zadržuje více vlhkosti a nevysychá tak rychle. Přehodnotíme také lokality,
kde se bude sekat omezeně. Musíme najít rovnováhu mezi potřebami obyvatel a suchem ohroženou zelení,“ doplnil místostarosta. Pomoc se plánuje i mladým
stromům. Nakoupilo se 40 speciálních vaků, které budou kořenovému systému dodávat vláhu
kapénkovou závlahou. Další vychytávku má město pro novou
výsadbu. „Do hlíny ke kořenům
budeme přidávat speciální hydrogel, který dokáže zadržet vodu
a uvolňuje ji postupně. Vyzkoušet chceme i systém injektážní-

ho vpravování hydrogelu do kořenového systému už vysazených
stromů a keřů. Vydržet by měl až
tři roky a významně zvyšuje akumulaci vody v půdě,“ přiblížil
Karel Rosenbaum.

Sucho bude řešit
krizové řízení města
Sucho ohrožuje město obdobně jako povodně. Proto hodlá Litvínov zřídit v rámci krizového řízení města komisi, která by sucho řešila. Důležité podle vedení města je, aby
bylo sucho řešeno legislativně.
Aby bylo jasno, kdy je sucho legislativní a nejen pocitové. V jakém případě by měl začít platit
zákaz napouštění bazénu, odběr
vody z potoků a podobná opatření, která jsou při suchu přijímána.
(pur)

Město bude zadržovat
dešťovou vodu
Město hledá možnosti, jak
lépe hospodařit s dešťovkou.
„K objektům v majetku města,

Jednou z možností, jak chce Litvínov bojovat se suchem a vedrem, je napuštění Pilařského rybníka.

Litvínovské Herdulky slaví úspěch

LITVÍNOV – Krušnohorská paličkovaná krajka a její paličkování získaly certifikát KRUŠNOHOŘÍ - regionální produkt. Certifikát uděluje
MAS západní Krušnohoří.
Klub Herdulek - Litvínovských krajkářek působí pod
Partnerským spolkem Litvínov přes 12 let. „Díky společnému projektu se do české části
Krušnohoří a Litvínova vrátilo
tradiční historické řemeslo. Tato zásluha nám vlila do žil snahu o další ocenění na republiko-
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vé úrovni, které už vůbec nebude snadné získat,“ říká ředitelka Partnerského spolku Libuše
Novotná Pokorná. Partnerský
spolek sídlí v zámku Valdštejnů.
V první řadě se spolek soustředí
na partnerství měst a spolupráci přes hranice. Pro roky 20192020 má ředitelka spolku naplánovanou celou řadu
aktivit, které představila litvínovským radním.
Podpora Herdulek je jen
jedna z nich. Z plánovaných aktivit se jedná například o tematické výlety za přáteli a poznáním do blízkého okolí
Krušnohoří, za historií,
přírodou a kulturou našich nejbližších sousedů, vzájemná propagace a prezentace partnerských měst, spolupráce
s dalšími partnery do-

Herdulky a jejich krajka se tak dostaly do rodiny krušnohorských produktů, kam patří i Centrum pro ekologickou výchovu Klíny, horský areál Lesná nebo Krušnohorské noviny.
ma i v zahraničí, výměnné po- hlídky zámeckých prostor, zajisbyty, návštěvy a putovní výsta- tit prezentaci Litvínova na ‚solvy. „Partnerský spolek chce na- ných akcích‘ v Lößnitz a Halle,
příklad osadit prostory zám- účast na nich, zrealizovat výstaku dvojjazyčnými informačními vy, workshopy a přednášky,“ dotabulemi z historie zámku, kte- plnila Libuše Novotná Pokorná.
(pur)
ré obohatí komentované pro-

Dobrovolní hasiči budou mít super vybavení
LITVÍNOV – Litvínovským dobrovolným hasičům se blýská na lepší
časy. K zbrusu novému hasičskému vozu, na který přispěl Unipetrol RPA, dostanou speciální požární automobil. Navíc se jim město
chystá zrekonstruovat zbrojnici.
Přijetí daru od Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje ještě musí schválit zastupitelé. „Litvínov v dubnu zaslal Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje žádost o bezúplatné
převedení požární techniky
a uspěli jsme. V květnu obdrželo město návrh darovací smlouvy. Převedením dojde k dalšímu zkvalitnění akceschopnosti
a úrovně požární ochrany Litvínova a v neposlední řadě i požární ochrany v případě mimořádných událostí v prostorách skládky Celio nebo Unipetrolu RPA.
V červnu dostanou hasiči také

novou cisternovou stříkačku. Naše jednotka tak bude mít vybavení na špičkové úrovni,“ uvedl tajemník města Valdemar Havela.
Litvínovská jednotka dobrovolných hasičů je počtem výjezdů na Litvínovsku největší. Technika, kterou má k dispozici však
tomuto nasazení neodpovídá.
Používá požární vozidla LIAZ
CAS 25 stará 29 let a Škodu 706
RTHP starou 46 let. Požární vozidla jsou zastaralá a nesplňují
požadavky pro požární ochranu.
Další opravy jsou nákladné a nerentabilní. Nepotřebná a zastaralá technika byla nabídnuta k pro-

deji za cenu stanovenou znaleckými posudky. Po bezúplatném
převedení speciálního požárního automobilu CAS 32 T-815
bude nabídnuta k prodeji i cisternová automobilová stříkačka

LIAZ CAS 25. „Už od června ale
bude vybavení naší jednotky dobrovolných hasičů na vysoké úrovni a bude odpovídat jejich zásahům,“ uzavřel tajemník.
(pur)

Dobrovolní hasiči už se ale mohou radovat. Dostanou speciální požární
automobil CAS 32 T 815 za zhruba 2,9 miliónu korun.
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Město vyzývá: Adoptujte si sedačku!
LITVÍNOV – Litvínovští radní
si přejí výměnu sedaček v kinosále Citadely. Zastupitelům
doporučují, aby odsouhlasili dofinancování akce, na kterou hodlá SPORTaS získat peníze z dotace i od sponzorů. Přispět může každý, kdo si stejně
jako radní přeje posedět při sledování kultury na pohodlné sedačce.
Současné sedačky kinosálu
jsou původní. Před časem prošly renovací, pohodlnosti moderního posezení ale zdaleka
nedosahují. SPORTaS se proto
už v příštím roce hodlá pustit
do jejich výměny. Se sháněním
financí začne letos. „Rekonstrukce sedaček je nutná. Jsou
za zenitem životnosti z hlediska morálního i technického a neodpovídají současným požadavkům diváků,“ zdůvodňuje jednatel společnosti Miroslav Otcovský. Peníze hodlá SPORTaS
získat z dotace ze Státního fondu kinematografie, kde už jednou se žádostí společnost uspěla. Tenkrát ale nesehnala další
peníze na spoluúčast, a tak dotaci nevyužila.
Nyní bude Miroslav Otcovský žádat o pomoc také Ústecký
kraj, firmy a občany z Litvínova
a samotné město. To by z roz-

Adoptovat se dá dnes cokoliv - v Litvínově třeba divadelní sedačka. Ostatně, proč ne?
počtu mělo dofinancovat všechno, co bude na výměnu sedaček, ale také podlahové krytiny chybět. Lidé a firmy mohou přispět při akci Adoptuji
si svou sedačku. „Nejnižší částka je pět set korun. Každý si může adoptovat část sedačky, celou,
nebo i více sedaček,“ přiblížila
starostka města Kamila Bláhová. Zatím není jasné, zda adoptováním sedačky získá přispěvatel nějaké výhody, například
slevy na vstupné. Nové sedačky
zaberou v sále více místa, a tak
s sebou pohodlné moderní se-

zení přinese i jednu nevýhodu.
Ubude téměř padesát míst, a to
bude v sále, který bývá při divadelních představeních beznadějně vyprodaný, znát.
Celkové náklady se odhadují na zhruba 3 milióny korun. Jednatel společnosti požádá město o dotaci, kterou bude čerpat v roce 2020, a to pouze ve výši rozdílu mezi náklady
na akci a získanými finančními prostředky z jiných zdrojů.
Realizace se předpokládá v létě
roku 2020 spolu s předpokládanou rekonstrukcí vzduchotech-

niky. „Interiér kinosálu je téměř
původní. Má své kouzlo a nepředpokládáme žádné výrazné
změny. Technické vybavení nutné pro promítání kina, divadelní představení či koncerty je poměrně nové a současnému programu vyhovuje. Velikým problémem je stav podlahové krytiny a sedaček. Společnost navrhuje komplexní výměnu obojího.
Pokud by se akce v příštím roce
realizovala, pak v létě, aby byl co
nejméně omezen provoz kina,“
dodává Miroslav Otcovský.
(pur)

Litvínov je připraven na rekonstrukci
cyklostezky, letos to ale nebude
LITVÍNOV – Cyklostezka, která spojuje Litvínov a Záluží, potřebuje
stavební úpravy. Město už vybralo dodavatele. Letos se ale určitě
nezačne, Litvínov totiž nezískal potřebnou dotaci.
Podmínkou pro zahájení rekonstrukce stezky ještě letos bylo získání dotace. To se ale nestalo. „V prvním kole žádostí
o dotaci jsme neuspěli. Budeme
to zkoušet dál. Radní se rozhodli,
že město akci z vlastních zdrojů
realizovat nebude,“ říká starost-

ka Litvínova Kamila Bláhová.
Znovu se bude město pokoušet
v roce 2020, a tak se i o rok odkládá realizace. Při stavebních
úpravách projde renovací především živičný povrch. Ten už
je po letech provozu nevyhovující.

Stavba je rozdělena do dvou
etap. První je navržena v délce
1 129 m. Začíná od křížení se stávající komunikací ulice U Autodílen, u prodejny Lidl v Litvínově. Vede směrem
k ubytovnám UNO, kde je napojena na ulici V Dolíku a končí
za mostem přes Bílý potok před
napojením na silnici I/27.
Druhá navazující etapa je navržena v délce 668 m. Začíná za

mostem přes Bílý potok před
napojením na silnici I/27. Vede mezi Bílým potokem a silnicí
I/27 směrem k Chemparku Záluží. Šíře cyklostezky je 3 m. Už
dnes město vybralo zhotovitele,
společnost HERKUL. Do práce ale firmu povolá až ve chvíli,
kdy získá dotaci. Stavební úpravy cyklostezky vyjdou na více
než čtyři a půl miliónu korun.
(pur)

Žákovská grafika

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

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

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

LITVÍNOV - Zámek Valdštejnů Litvínov zve na výstavu prací
žáků Grafického designu SOŠ Litvínov- Hamr, jejíž vernisáž se
konala ve čtvrtek 12. června. Výstava nazvaná „Klauzury“ potrvá
do 31. 8. Vstup zdarma.
(nov)

Z

Rady města Litvínova
V koncertním sále se bude lépe dýchat

Litvínovská ZUŠka plánuje investovat do svého koncertního sálu.
Za 340 tisíc korun pořídí klimatizaci. Plán schválili radní na posledním jednání. Dále souhlasili s pořízením učební pomůcky, nového hudebního nástroje, soprán saxofonu v celkové hodnotě do 95 tisíc korun. Soprán saxofon bude pořízen přímým výběrem. Město umělecké škole z rozpočtu přispěje 300 tisíc korun. Zbytek uhradí škola ze
svých prostředků.

Banka věnuje škole monitory
Radní schválili Základní škole a Mateřské škole Litvínov, Ruská
2059 přijetí daru od Československé obchodní banky. Jedná se o 40
monitorů LCD 22 za 14 tisíc korun. „Společnost ČSOB nabízí bezplatně příspěvkovým organizacím vyřazené monitory k počítačům. Jedná se
o monitory, které plně vyhovují podmínkám školy. ČSOB již před 6 měsíci darovala škole 30 počítačů. Škola tak nahradí postupně nevyhovující monitory ve škole, i v mateřských školách a umožní tím žákům, dětem
i pedagogům kvalitnější vzdělávací proces,“ uvedla místostarostka města Erika Sedláčková.

Rekonstrukci čeká sociální zařízení ve škole
Litvínovská jazykovka bude mít nové hygienické zařízení, učebnu,
kuchyňku, rekonstruované hygienické zařízení, šatny kuchařek a šatny pro uklízečky. To vše za více než tři milióny tři sta tisíc korun. Předpoklad zahájení prací je červenec. O dodavateli rozhodli radní města.
Stavební práce provede JK stav - realizace staveb z Chomutova. Jedná
se o stavbu zařazenou v Akčním plánu města Litvínova na rok 2019.
(pur)

HAVARIJNÍ SLUŽBA
VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

bezplatná
linka

800 136 018
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Radní se zajímala o litvínovský Schoeller

Mezi oceněnými je velitel
hasičů Severní energetické
MOST – Významné ocenění za svou práci převzali z rukou primátora Mostu Jana Paparegy tento týden vybraní členové záchranných
a bezpečnostních sborů.
Primátor města ocenil sedm policistů, sedm strážníků městské
policie, tři dobrovolné a šest profesionálních hasičů, čtyři zdravotní
záchranáře a jednoho zástupce vodní záchranné služby. Mezi oceněnými byly i čtyři ženy z řad městské a kriminální policie, hasičů
a záchranné služby.„Ve svém profesním životě dennodenně řešíte situace, k nimž, když pominu živelní pohromy, dochází většinou kvůli
lidské chybě, neopatrnosti a lehkovážnosti. Jsme vám velice vděční za
to, že v takových chvílích nemyslíte na vlastní pohodlí a že díky vašemu nasazení můžeme my ostatní žít s uklidňujícím pocitem a nadějí,
že nás nenecháte napospas našemu momentálnímu krizovému stavu a že se na vaši profesionální neodkladnou pomoc v těchto těžkých
chvílích můžeme spolehnout,“ řekl oceněným primátor.
Ocenění za dlouhodobé příkladné pracovní úsilí a úspěšnou
činnost převzali také dva členové Hasičského záchranného sboru
Severní energetické Jiří Stříbrný a Valentin Kopp. „Jiří Stříbrný vykonává službu od roku 1980. Na základě svých znalostí, schopností
a zodpovědného přístupu k výkonu služby, byl již v roce 1988 ustanoven do funkce velitele směny a trvale vykazuje velmi dobré organizační schopnosti na úseku řízení zaměstnanců-hasičů. Pan Valentin
Kopp v současnosti vykonává funkci hasič - strojník. Za dobu své působnosti u HZSP se podílel na zdolávání mnoha mimořádných událostí většího rozsahu, jako například povodní a požárů v chemickém
průmyslu,“ zaznělo při předávání ocenění.
„Snaha města Mostu oceňovat každoročně členy záchranných
a bezpečnostních složek je chvályhodná. Jsme rádi, že jsou mezi ně
zahrnuti i členové Hasičského záchranného sboru Severní energetické.
Ačkoli se jedná o podnikové hasiče, jsou také velmi platnou součástí
Integrovaného záchranného systému v regionu a svou profesionalitu
mnohokrát prokázali i při náročných zásazích mimo těžební lokality.
Podobné ocenění jim, stejně jako ostatním členům záchranných a bezpečnostních složek, právem náleží,“ uvedla za skupinu Sev.en Energy
mluvčí Gabriela Sáričková Benešová.
(nov)

LITVÍNOV – Užší kontakt s podnikateli a zaměstnavateli v Litvínově chce navázat litvínovská
radní Květuše Hellmichová. Navštívila proto areál Schoeller.
Společnost Schoeller Centrum provozuje část areálu bývalé textilky v Litvínově. Většinu
provozních hal i kanceláří pronajala jiným firmám. Oživila
i bývalou přádelnu a vrátila do
areálu výrobu, která má v Litvínově více než stoletou tradici. Firmy, které mají své provozovny v areálu Schoeller Centrum zaměstnávají několik set
lidí. Pro Litvínov se jedná o nezanedbatelné podnikání, které přináší práci místním lidem
a život do průmyslového areálu, který by po krachu posledního majitele chátral. „Sama podnikám od revoluce, vím, jak je to
těžké a s jakými úskalími se musí
podnikatelé poprat. Vážím si každého, kdo své podnikání udrží,
nelituje svého času a těžké práce a vytváří pracovní příležitosti pro ostatní. Domnívám se, že
by podnikatelé a město měli žít
ve vzájemné symbióze, pomáhat si, pokud je to potřeba, nebo alespoň o sobě vzájemně vědět a čas od času se setkat,“ komentovala setkání s jednatelem
firmy Marianem Reptišem litvínovská radní.

Radní by podle Květuše Hellmichové měli vědět, s jakými problémy se potýkají podnikatelé ve městě a jak si
mohou být město a jeho podnikatelská sféra vzájemně nápomocni.
Problém, se kterým se potý- pí nový zaměstnanec. Dopoledne lům najít lidi. Tak dobře vím, jak
ká většina firem podnikajících odejde na svačinu a už se nevrátí. je to dnes složité,“ dává jednateli
v areálu Schoeller, jsou podle Zjistí, že v práci se musí pracovat za pravdu litvínovská radní.
Marian Reptiš by se rád sešel
Mariana Reptiše zaměstnanci. a v evidenci je mu lépe,“ postě„Sehnat kvalitního zaměstnan- žoval si Marian Reptiš. „Je dob- také s ostatními litvínovskými
ce, který by chtěl chodit do prá- ré, pokud tyto informace vede- radními. Prostřednictvím Květuce a odvádět pracovní výkony, je ní města od podnikatelů má a ví, še Hellmichové Radu města Litdnes velmi složité. Úřad práce si- jaké mají zkušenosti. Sama mám vínova pozval na prohlídku průce eviduje stovky nezaměstna- neziskovou organizaci, která se myslového areálu. V areálu je plných, ty ale do práce nikdo nedo- zabývá trhem práce, pomáháme ně obsazeno čtyřicet tisíc metrů
stane. Stává se nám, že nastou- lidem práci najít a zaměstnavate- čtverečních hal a výroben. (pur)

Mostecká nemocnice získala akreditaci
MOST - Nemocnice Most je již třetí z pěti nemocnic spravovaných
Krajskou zdravotní, která se stala akreditovaným zdravotnickým
zařízením.
Projekt probíhá od roku 2015.
Cílem největšího poskytovatele zdravotnických služeb v Ústeckém kraji je získat akreditaci
pro všech pět nemocnic do konce roku 2019. „Jsem velice rád,
že se podařilo podmínky splnit
a akreditaci získat. Nebylo to jednoduché, o to je fakt, že akreditační komise došla ke kladnému
závěru, pro všechny, kdo šetření
podstoupili, cennější. Děkuji za-

městnancům Krajské zdravotní
v mostecké nemocnici a k úspěchu gratuluji. Dodržování jednotných standardů poskytované
zdravotní péče a dalších služeb
v celé společnosti je důležitým
signálem směrem k veřejnosti,
že máme snahu se neustále zlepšovat. Jsem přesvědčen, že také
pracovníci v nemocnicích v Chomutově a Teplicích vynaloží úsilí
k úspěšnému završení akreditač-

ního procesu,“ zdůraznil Jiří Novák,
předseda představenstva KZ.
„Vedení Krajské
zdravotní se dlouhodobě snaží o zlepšování obrazu vnímání společnosti veřejností. Akreditování zdravotnických
zařízení je na této
cestě důležitým krokem. Krajská
zdravotní patří mezi stovku nejstabilnějších firem v Česku, obdržela Národní cenu České republi-

ky za společenskou odpovědnost.
Splnění akreditačních standardů
v další z jejích nemocnic k nim
jistě můžeme přiřadit,“ řekl Petr
Fiala, generální ředitel KZ. (sol)

Hledáme

HRÁČE

Oceněný Valentin Kopp (vpravo).

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
Oceněný Jiří Stříbrný.

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

prace@nemak.com

www.nemak.com
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Meziboří má jasno o výsledku
hospodaření za loňský rok
MEZIBOŘÍ – Výsledek hospodaření Meziboří za loňský rok byl
hlavním tématem diskuzí na posledním jednání mezibořských
zastupitelů.
Hospodaření města prošlo kontrolou Ústeckého kraje bez pochybení a nedostatků. Vedoucí finančního odboru si za to vysloužila chválu od
vedení města. „Výsledek hospodaření za rok 2018 je dle výkazu zisku a ztrát záporný ve výši
5, 4 mil. korun. Výsledek rozpočtového hospodaření města a jeho zařízení skončil převahou výdajů nad příjmy 7,6 mil. korun.
Příjmová část rozpočtu je tvořena daňovými a nedaňovými příjmy a transfery. Daňové příjmy,
které zahrnují i poplatky, byly ve
výši 68,7 mil. korun. Nedaňové příjmy 1,7 mil. korun a přijaté investiční a neinvestiční transfery ve výši 14,9 mil. korun. Běžné výdaje byly v roce 2018 ve výši 65 mil. korun a kapitálové
výdaje v hlavní činnosti ve výši
31 mil. korun,“ informovala vedoucí finančního odboru Martina Kroupová. Ta byla do funkce vedoucí odboru jmenována
v posledních měsících loňské-

Zastupitelstvo schválilo závěrečný účet a účetní závěrku města Meziboří za rok 2018.
ho roku. „Jako vedoucí finančního odboru se naprosto osvědčila, což potvrzují také kladné výsledky krajského hospodářského
auditu,“ pochválil starosta města Petr Červenka. Se slovy chvály a podpory na adresu Martiny
Kroupové se připojili také oba
místostarostové.
Zastupitelé schvalovali poskytnutí a splácení zápůjčky
z Fondu oprav a modernizace
bytového fondu pro Sdružení

občanů obytného domu Májová
192-194. „Zápůjčka je na zateplení domu ve výši 3 miliony korun. Pro zajištění splácení bude
na nemovitosti čp. 192-194 zřízeno zástavní právo ve prospěch
města Meziboří,“ uvedla Martina Kroupová. „Pro některá sdružení je limitující pětileté období splácení půjček, a proto není fond tolik využíván. Přestože
další podmínky jsou pro sdružení výhodné. Navrhuji, aby-

chom zvažovali navýšení splácení na deset, nebo dokonce na patnáct let,“ apeloval Dušan Kovač.
Starosta uvedl, že se prodloužením termínu splácení bude zabývat rada města. Zastupitelé
dále prodali pozemky o rozloze
8 940 m2 pro rozšíření zázemí
Senior Center 403 m2 Janu Nečasovi, který na pozemku plánuje předzahrádky, posezení
a parkování pro obyvatele domu
čp. 100.
(pur)
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Teplárna plánuje Investice
do zdroje i horkovodů

MOST-LITVÍNOV - I letos obsahuje plán údržby a investic komořanské
teplárny velké množství akcí. Teplárna plánuje v roce 2019 investovat
další stovky milionů korun.
Vloni investovaly teplárenské společnosti United Energy a Severočeská teplárenská do modernizace horkovodní soustavy a obnovy samotného zdroje více jak 270 miliónů korun. Letos plánují do rekonstrukcí a modernizace zařízení vložit dalších 520 miliónů.
„Nejvýznamnější investice budou vynaloženy na tzv. ekologizaci
zdroje, konkrétně pak například na projekt mokrého odsíření pro kotle
K6 – K10, na kterém v současné době pracujeme,“ sdělil generální ředitel United Energy Milan Boháček. „V oblasti údržby se pak zaměříme především na kotle, které potřebují důkladnou a nákladnou péči, aby byly dále schopny fungovat s vyšším zatížením popelových tras,“
doplnil ředitel Boháček.
Letos rovněž pokračují rekonstrukce a údržba tepelných zařízení,
do které společnost Severočeská teplárenská celkem investuje přibližně 80 miliónů korun. „Severočeská teplárenská v modernizaci a investicích do údržby horkovodní soustavy pokračuje již sedmým rokem a pokračovat s investicemi do technologií a údržby zařízení chceme i v dalších letech,“ řekl Petr Horák, ředitel Severočeské teplárenské. (nov)

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT

Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Litvínovské gymnázium na startu do finále

LITVÍNOV - Na startu mezinárodního finále závodu Horizon
Grand Prix 8. června v Praze nebude chybět tým z litvínovského gymnázia.
Dvacet týmů z deseti zemí
světa bude bojovat o titul světového šampiona v mezinárodním
finále závodu středoškolských
týmů Horizon Grand Prix, které se letos jede 8. června v Praze
v areálu PVA EXPO. Prostřednictvím divoké karty se mezinárodního finále zúčastní také studenti z Gymnázia T. G. Masaryka v Litvínově, jejichž HC Verva
Racing Team podporuje Nadace Unipetrol. „Zprávě, že divoká
karta padla právě na nás, jsme
nechtěli věřit – dostali jsme černé na bílém, že se světového finále Horizon GP zúčastníme právě
my. Z počáteční euforie jsme velmi brzy procitli a téměř okamžitě

Světová ochutnávka
vín v Citadele

Soutěžní tým litvínovských gymnazistů míří do finále prestižní soutěže.
jsme začali stavět nový vůz, abychom mohli v opravdu silné konkurenci obstát,“ komentuje přípravy na finále Martin Laxa, profesor litvínovského gymnázia
a vedoucí HC Verva Racing týmu a dodal: „Heslo našeho týmu
je: úcta, pokora a respekt. O to víc
si vážíme toho, že právě náš tým
dostal šanci ukázat na mezinárodním poli, že do technicky zaměřeného projektu se mohou zapojit i žáci z netechnických škol.“

Národního kola této studentské soutěže 17. a 18. dubna v Ostravě se zúčastnilo celkem 27 týmů. Šest z nich podporovala Nadace Unipetrol. HC
Verva Racing Team Gymnázia
T. G. Masaryka v Litvínově získal nejvyšší ocenění v kategorii nováčků a 1. místo za vlastní
prezentaci. To mu vyneslo možnost ucházet se o divokou kartu zaručující start v celosvětovém finále v Praze. Vzděláva-

cí program Horizon Grand Prix
je projekt, který propojuje teorii s praxí. Středoškolští studenti zapojení do projektu se pod
vedením svých pedagogů naučí
pracovat s obnovitelnými zdroji,
uvědomí si změny klimatu, a navíc dokáží sestavit prostřednictvím získaných vědomostí auto na dálkové ovládání s vodíkovým pohonem, které vydrží jezdit na závodní dráze šest hodin.
(nov)

ných oblastí a doporučení poroty, co je možné zlepšit, na co se
zaměřit, případně co dělat jinak.
„Firmy, které prošly auditem, potvrzují, že samotný průběh audiCertifikát mohou organizace dí. Audit probíhá ve třech fá- tu jim nabídl bohatou inspiraci,
obdržet na základě úspěšného zích: dotazníkové šetření, kont- co všechno mohou dělat. Navíc
auditu Společnost přátelská ro- rolní návštěva v organizaci a fi- v rámci slavnostního předávání
dině. Proces spočívá ve vyhod- nální vyhodnocení pětičlennou certifikátů dostanou příležitost
sdílet své zkušenosti s ostatními a zároveň se inspiroPřihlášky lze podat koordinátorce certifikace SPR Ireně Přibylovat přístupem dalších fivé: irena.pribylova@sitprorodinu.cz, 773 819025.
rem,“ vysvětluje Rut Kolínská. „Porota složená ze
nocení 4 základních oblastí: za- porotou složenou z odborní- špičkových odborníků na probleměstnavatelských podmínek, ků. Porota připraví závěrečnou matiku trhu práce reflektuje jeho
prorodinných aktivit organiza- zprávu, jejíž součástí bude ne- aktuální potřeby. V posledních
ce, společenské odpovědnos- jen verdikt o udělení či neudě- letech kromě nerovného odměňoti firem, prostředí firmy a jejího lení certifikátu, ale také celko- vání se bohužel stále jedná přepřístupu k životnímu prostře- vé hodnocení všech hodnoce- devším o flexibilní formy práce,

které mohou zásadně ulehčit slaďování práce a péče o rodinu, a to
jak o děti, tak i o další členy rodiny, zejména seniory. V evropském kontextu patříme v obou
případech mezi poslední, “ upozorňuje koordinátorka certifikace Irena Přibylová.
Síť pro rodinu přijímá přihlášky organizací jakékoliv velikosti, ale s celorepublikovým
dosahem k auditu zaměřenému
na firemní kulturu do 30. června. Pokud firmy projdou auditem, mohou i letos získat prestižní certifikát „Společnost přátelská rodině“, který je udělován
na dobu 3 let. Slavnostní předávání certifikátů proběhne na
podzim 2019.
(nov)

Výzva pro firmy: Získejte certifikát
„Společnost přátelská rodině 2019“
ÚSTECKÝ KRAJ – Také v letošním roce podpoří Ústecký kraj projekt Společnost přátelská rodině, který oceňuje firmy za jejich činnost v oblasti prorodinných aktivit. Garantem akce je organizace Síť
pro rodinu.

LITVINOV - Ochutnávku vín
z devíti zemí světa – Francie,
Kalifornie, Chile, Nového Zélandu, Austrálie, Španělska,
Itálie, Portugalska a Německa,
připravila 21. června v prostorách Café Baru litvínovská
Citadela.
Připraveno bude 50 vybraných vín vhodných na léto & grilování. Lahůdkou budou zajisté Sauvignony z Nového Zélandu, ale rovněž Portská vína, či šumivá vína Cremant a Prosecco. Zajímavostí mohou být i nealkoholická vína Bon Voyage. Poprvé
se představí i řada vín 19 Crimes inspirovaná skutečnými kriminálními příběhy koloniální Británie. Vína jsou opatřena Living Label APP
– Mluvící etiketa, která přináší zákazníkům nový rozměr a zážitek.
Součástí večera budou 4 tematické přednášky věnované představovaným vínům.
Degustační katalog v hodnotě 280 Kč, který je zároveň i vstupenkou,
lze zakoupit v pokladně Citadely.
(nov)
Organizace prezentace:
Galadegustace bude probíhat od 17 do 22 hodin.
Po vstupní registraci obdržíte degustační sklenku oproti
záloze ve výši 50 Kč.
Degustace je volná a volba pořadí vzorků je plně na vás.
Vína budou nalévána u výstavních stolků prostřednictvím
hostesek.
Přednášky budou probíhat v přilehlé kavárně a budou odděleny 30min. pauzou.
Případné objednávky budou přijímány u registrace.
Vína bude možno vyzvednout přímo na akci, nebo druhý
den v GMH.
Občerstvení:
Po celou dobu Galadegustace a následně až do 23 hodin
bude k dispozici Café Bar Citadely s celým svým sortimentem. Občerstvení není zahrnuto v ceně vstupenky.
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Pozor:

Dopravní karty
„s jelenem“ si
již nenabíjejte!
ÚSTECKÝ
KRAJ - Platnost karet vydaných dopravcem BusLine a.
s. (TD Bus a. s.) bude ukončena
k 30. červnu. Od 1. července budou karty neplatné. Cestující by
si tedy neměli na tyto karty již
nabíjet elektronické časové kupóny ani peníze do elektronické peněženky.
Časové kupóny přesahující datum 30. 6. 2019 v elektronické
podobě již nekupujte, elektronické peněženky nenabíjejte! Již nahrané elektronické časové kupóny platné také po 1. 7. 2019 budou nahrazovat informační kanceláře od 17. 6. 2019. Ústecký kraj
aktuálně řeší možnost vrácení
nevyužitých peněz, přesto doporučujeme zůstatek na kartě projezdit nebo ho využít k nákupu
časových jízdenek v papírové podobě.
(nov)

Senior
art finišuje

Váš zdroj tepelné pohody

Tepelná pohoda bez starostí

Červen 2019

Váš zdroj tepelné pohody

Odstávky teplé vody pro město Most

Červen 2019
TERMÍN

LOKALITA / ČTVRŤ
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MOST
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10. 6. – 13. 6. 2019

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

Odstávky teplé vody pro město Most
PODŽATECKÁ
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MOST
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MOST
MOST
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10.
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MOST
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MOST
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44, bl.
bl. 91,
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HORA SVATÉ KATEŘINY - Historicky první Kateřinské hornické slavnosti zorganizovala obec Hora Svaté Kateřiny ve spolupráci se Spolkem severočeských havířů.
Obyvatelé obce si tak chtějí připomenout hornickou historii tohoto města a zároveň se pokusit založit novou tradici. Městem prošel slavnostní průvod se Spolkem severočeských havířů, v čele s patronkou svatou Barborou. Po průvodu následovalo vystoupení dětí z mateřské i základní školy, soutěže, pohádka Divadla rozmanitostí, koncert Mostečanky a zábavná naučná soutěž Stříbrná stezka.
Velkému zájmu se těšila přehlídka techniky báňských záchranářů z Hlavní báňské záchranné stanice Most. Hornická slavnost se
odehrávala na náměstí a podvečerní program pak pod sjezdovkou.
„Vždy nás potěší, když se někdo v regionu přihlásí k hornické historii,
která je jeho neodmyslitelnou součástí. Je ještě sympatičtější, když tyto aktivity vzešly spontánně od obce, jejíž hornická minulost patří na
Mostecku k nejdelším a nejbohatším. Podobné akce vždycky vítáme
a rádi je podpoříme, byť třeba jen účastí našich báňských záchranářů,
kteří mohou návštěvníkům ukázat svou techniku,“ řekla k premiéře
hornické slavnosti mluvčí skupiny Sev.en Energy Gabriela Sáričková Benešová.
(nov)

Průvod v čele s patronkou horníků svatou Barborou.

ÚSTECKÝ KRAJ – Už jen
dva týdny mají senioři čas na
odeslání svých příspěvků do literární soutěže Senior art -2019
„Ústecký kraj včera a dnes“. Šestý
ročník soutěže vyhlásil hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček v kategoriích „Poezie/
báseň a próza/povídka“. Pravidla
najdete na www.kr-ustecky.cz.
Uzávěrka příspěvku je 30. června. Vyhlášení vítězů proběhne na
DOBA ODSTÁVKY
přelomu
září a října.
(nov)

Odstávky teplé vody pro město Most
Tepelná pohoda bez starostí

Hornická tradice ožívá
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Simson - MZ aj. i nekompletní nebo cokoliv dojedu - platí stále. Telefon: řák k občasným schůzkám – pouze z (soltysova@homerlive.cz)
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tojen ND velký TP doklady, dále Škoda 732 457 993
Mostu. ZN: hezké přátelství. Telefon: Sazba a technická příprava:
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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
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Mostecký FIT KLUB D+M zazářil
na mistrovství republiky v aerobiku
Praha - Zcela mimořádného úspěchu dosáhl mostecký aerobik,
když jeho zástupce, oddíl FIT KLUB D+M organizovaný pod Střediskem volného času v Mostě, uspěl na republikovém finále soutěže
Česko se hýbe.
Tato oficiální soutěž organizovaná Českým svazem aerobiku a fitness jako mistrovství
republiky má svá pevná pravidla, věkové kategorie a hlavně
obrovský počet účastníků. Právě ve světle toho, s jakou konkurencí se musely mostecké
zástupkyně utkat, je nejlépe viditelná velikost jejich úspěchu.
Mostecký FIT KLUB D+M
má hned tři oddíly dle věkových kategorií, a to nejmladší
Berušky, starší Sluníčka a nejstarší Sporťák, a ve všech třech
věkových kategoriích se mostecké dívky dokázaly prokousat
z dubnových semifinálových kol
do pražského finále, které se konalo v Aréně Sparty Praha.
V něm se postupně s těmi
nejlepšími z jiných částí republiky utkaly Berušky se svou
sestavou nazvanou Jedeme na
výlet, potom Sluníčka se sestavou Z mlýna rovnou do pekárny
a nakonec Sporťák se sestavou
POPÍCI s.r.o.

Nejstarší Sporťák bral nakonec
se svou sestavou konečné páté
místo z jedenácti účastníků finále. Ještě lépe se vedlo nejmladším
Beruškám, které dokázaly ve své
věkové kategorii obsadit konečné
druhé místo.
Naprostou bombou pak skončila věková kategorie, ve které
nastoupila mostecká Sluníčka.
Jejich kategorie byla zdaleka
nejpočetnější a mostecké dívky
musely čelit hned dvaceti soupeřům. Mostecká Sluníčka si nakonec mohla pověsit na krk zlaté
medaile a pyšnit se titulem mistr
České republiky. Tým soutěžil ve
složení Veronika Bencová, Eliška
a Zuzana Benešovi, Lenka Bleyerová, Tereza Brabcová, Eliška
Brennerová, Nicol Černá, Karolína Hanselová, Gabriela Kateřina Hebká, Alexandra Lucie
Hebká, Josefína Hodková, Adéla
Janečková, Ela Kabrnová, Kamila Kočendová, Blanka Křivdová,
Michaela Moscato, Michaela Nejedlá, Thanh Thao Nguyen, Eva

Verva jako třetí extraligový
klub odehraje po vzoru NHL
zápas pod širým nebem. Po
Pardubicích a Brnu se tak 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 tisíc lidí,
což by byl jednoznačně extrali-

gový rekord. Byli bychom rádi,
kdyby to tak dopadlo, uděláme
pro to maximum,“ řekl generální ředitel klubu Jiří Šlégr.
Duel se Spartou nebude speciální jen množstvím fanoušků
a jedinečnou atmosférou, ale
bude to historicky první utkání extraligy, které se odehraje
mimo hranice České republiky. „Myšlenka uspořádat utkání
pod širým nebem se nám líbila
z několika důvodů. Především
proto, že český extraligový klub
nikdy v historii nehrál zápas
v zahraničí v rámci soutěže,
takže bychom byli první. Společně se Spartou jsme navíc jedni
z nejtradičnějších soupeřů české
nejvyšší soutěže a Sparta Praha
je pojem po celé Evropě,“ dodal
Šlégr. Fanoušky tak 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 přízniv-

Mostečan Martin
Trčka má stříbro
Český jachting o víkendu zaznamenal historický úspěch na Mistrovství
světa v námořním jachtingu v chorvatském Šibeniku. HEBE SAILING TEAM
ve složení Zdeněk Jakoubek,
Zdeněk Sünderhauf, Petr Fiala, Martin Trčka, David Kovařík, Petr Solař, Jirka Halouzka a Libor Hošek obsadil v nabité konkurenci na
lodi HEBE V vynikající druhé místo.

MFK vyzve
v sobotu Zbuzany
Mostecký fotbalový klub,
který se krčí spolu s Rakovníkem na samém dně divizní tabulky, se po výhře 3:1
v Brandýse představí na domácím hřišti. V závěrečném kole přivítá v sobotu
15. června celek FK Zbuzany 1953. Hraje se od 10.15
hodin.

Panochová, Markéta Stará, Veronika Šimová, Barbora Válková,
Zuzana Vávrová a Nina Zudová.
Pod vedením trenérek Lenky
Válkové a Pavly Vávrové.

Litvínov bude hrát Open Air
utkání v Drážďanech proti Spartě

Litvínov – Hokejový Litvínov se dočká historicky prvního utkání
pod širým nebem. Klub navázal na spolupráci s německým klubem
Dresdner Eislöwen, který v sezóně 2015/2016 již zápas pod širým
nebem uspořádal. 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.
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cům, 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, aby bylo vidět, že litvínovští fanoušci jedou do Drážďan na extraligový hokej. Permanentkáři budou mít na zápas
slevu, aby měli za svou věrnost
také nějaké zvýhodnění. Dále
připravujeme reklamní a památeční předměty, které budou důležité, ať už to budou čepice, šály
trička a podobně, 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.
Takovéto benefity pro fanoušky
připravujeme,“ přiblížil Šlégr.
On-line předprodej odstartoval v úterý 4. června. Ceny do
litvínovských sektorů se budou
pohybovat od 550 do 820 korun, vstupenka je vždy platná na
oba zápasy. Pro fanoušky bude
připraven bohatý doprovodný
program i speciální merchandising k Open Air. Obě mužstva
do úvodní třetiny utkání navíc
vstoupí ve speciálních historických dresech.
(jak)

Sluníčka tak završila svou
zcela mimořádnou sezónu, kdy
na řadě těch nejprestižnějších
soutěží brala medailové pozice
a kdy diváci napříč republikou

oceňovali jejich souhru a nasazení stejně jako radost a bezprostřednost, s kterou dívky
cvičily.
(jan, jak)

Autodrom zve na „angličáky“
MOST - Výrazný prostor pro své vyžití dostanou při závodním víkendu OMV Maxxmotion NASCAR Show, který hostí mostecký autodrom o víkendu 29. a 30. června, nejmenší návštěvníci. Lákadlem
bude zejména originální Hot Wheels zóna zaměřená na populární
a již řadou generací chlapců oblíbené angličáky.
Zóna bude v provozu v sobotu i v neděli od 9 do 17 hodin na
plochách polygonu a nabídne celou řadu aktivit. „Chlapci, ale i děvčata se mohou těšit na angličáky všeho druhu a velikostí, budou mít
k dispozici herní stoly s dráhami, originální dráhu si mohou i sami
postavit. Pokusíme se také o rekord ve shromáždění co nejvíce angličáků na jednom místě a děti si mohou zahrát v x-box zóně hru forze.
Čekají je soutěže a workshopy s animátory, mohou se nechat zvěčnit ve fotokoutku. Každý malý návštěvník Hot Wheels zóny si navíc
odnese malý dárek,“ vyjmenovala eventová manažerka společnosti
AUTODROM MOST Michaela Rosenkranzová.
Děti čeká další program na dopravním hřišti, kde si mohou zdarma zapůjčit kola, koloběžky i odrážedla, zúčastnit se her a soutěží
o zajímavé ceny a vyřádit se na skákacích atrakcích.
(nov)

Naším cílem je hrát hodně
rychlou házenou a zapojit
všechny hráčky, říká Jiří Tancoš
Most - Černí andělé zakončili sezonu ziskem sedmého mistrovského
titulu. Tým ale v nadcházející sezoně čeká několik změn. Tou zřejmě
nejvíc viditelnou je příchod nového trenéra Jiřího Tancoše na lavičku
ženského A týmu. Jak se do Mostu dostal a jaké jsou jeho plány v nadcházející sezoně, prozradil v rozhovoru.
„Pro mě je to návrat po osmadvaceti letech. Jsem mostecký rodák, začínal jsem tu, ale v roce 1991 jsem odešel na vojnu do Dukly, kde jsem strávil
dva roky a následně ještě 4 sezony jako profesionální hráč. V roce 1996
jsem odešel do zahraničí a potuloval jsem se tam až do dnešních dní. Hrál
jsem v Itálii, Francii, Chorvatsku. V Německu jsem kromě tří let hráčské
kariéry působil deset let i jako trenér. Deset let jsem působil v HSG Freiberg a tři roky ve Zwickau. Tam jsem navíc půl sezony působil u ženského
týmu,“ představil se nový kouč Černých andělů.
Váhal jste dlouho, když přišla nabídka z Mostu?
Nabídka přišla v době, kdy už jsem byl téměř rozhodnutý jít trénovat
muže Dukly Praha. Nakonec po zralé úvaze jsme se s rodinou rozhodli, že pro mne bude po osmadvaceti letech zase šance trénovat doma,
nedaleko bydliště. Jsem mostecký rodák, Most je moje město a znám
tu spoustu lidí a vždycky jsem si přál tady jednou trénovat. Navíc jsem
celou dobu zpovzdálí zdejší ženskou házenou sledoval, dcera tu dělá
box, takže jsem koukal občas i na tréninky. Je tu mladý, perspektivní
tým, z mého pohledu s velmi dobrým zázemím. Svou roli hrálo i výtečné publikum, protože člověk tu práci dělá i pro diváky. A líbily se mi
i klubové vize.
A jaké jsou vaše vize?
Já jsem spíš klubový typ, mám rád klubové cíle a ty v Mostě jsou. Líbí
se mi, že se klub nespokojil s vítězstvím v Challenge Cupu před lety, ale
stále se snaží někam posouvat a zároveň při tom vychovávat reprezentanty. Cíle jsou na nadcházející sezonu smělé, chceme zkusit kvalifikaci
Champions League a pak jsou i ty, které se plní každý rok. Letos zůstal
jeden nesplněný, a to vítězství v MOL lize, jinak mi v tomhle ohledu
Peter Dávid moc prostoru nenechal. Já osobně jsem zvyklý si dávat vyšší
cíle a doufám, že se mi je podaří naplnit. Naším cílem bude hrát hodně
rychlou házenou a budeme se snažit zapojit všechny hráčky.
(jak)

Souš míří
k zápasu do Ostré
Sportovní sdružení Ostrá bude posledním soupeřem fotbalistů Baníku Souš
v letošní sezoně fotbalové
divizní skupiny B. Na jejich
hřiště již jasný třetí tým tabulky pojede hrát v sobotu
15. června. Hrát se bude od
14.00 hodin.

Gamblers
a Katalánci jsou
ve finále
Finalisty v Mostecké lize
malé kopané jsou Gamblers
Most a Katalánci Most, kteří
se tímto postupem kvalifikovali společně s Gamblery jako druhý tým na mistrovství
České republiky. Poražení
semifinalisté, Jablíčka Chomutov a Atlético Most, si pro
letošní sezónu pověsí na krk
pomyslné bronzové medaile.
Finále je na pořadu v neděli 16. června od 15.00 hodin.

Horní Jiřetín a Old
Bridge mezi seniory
V Seniorlize Most v malé
kopané se do finále soutěže
probojovaly týmy SG Horní Jiřetín a Old Bridge, které si to mezi sebou rozdají
o titul mistra. O konečné třetí místo se dělí Jatka Matějka
a Mostecké pumpičky a míchačky

Turnaj má stále ještě
volná místa
Hokejbalový oddíl Wizards
Krupka bude v sobotu 6. července pořádat tradiční letní
turnaj. Tentokrát budou jeho
partnerem Severočeské vodovody a kanalizace, ponese tak název SČVK Wizards
Cup 2019. Zatím jsou přihlášené čtyři týmy, ještě je tak
možnost pro další družstva.

Házenkářky
předávaly cenu
Házenkářky Katarína Kostelná a Lucia Mikulčík se
představily fanouškům dostihů na hipodromu, kde
s klobouky na hlavách dekorovaly vítěze svého dostihu
– Cena DHK Baník Most –
Černí andělé.
(jak)
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Litvínovské imaginárium
trhá rekordy v návštěvnosti...
LITVÍNOV – Za tři týdny od vernisáže se na Imaginárium bratří
Formanů přišlo do litvínovského
zámku podívat bezmála tisíc lidí.
Zajímavá výstava, která oslovila
i kulturou zhýčkané Pařížany, prostě táhne.
Chce to čas a oči na „štopkách“,
abyste postřehli všechno, co vám
ke zhlédnutí ze svých rekvizit nabízí Divadlo bratří Formanů.
A nejen to. Obdivovat lze i umění
dalších výtvarníků, například Renaty a Martina Lhotákových, Terezy Komárkové, Ireny Vodákové,
Pavla Macka, Josefa Sodomky, Terezy Korecké, Kristýny Mlynaříkové, Kamily Restrepo. A je toho
opravdu hodně. Na chodbě a v pěti místnostech litvínovského zámku si lze prohlédnout, v některých
případech i osahat a vyzkoušet
funkčnost, Litvínovské zámecké
imaginárium. „Chodí hodně školy, ale také rodiče s dětmi. Zajímavé je, že často přichází dospělí samotní a výstavu si užívají. Vrací se
do dětských let, všechno, co jde, si
zkouší rozhýbat, osahat,“ neskrývá
nadšení z mezinárodně úspěšné
výstavy Dáša Wohanková z propagace města. Placené prohlídky probíhají od úterý do pátku od
9 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin. Začínají v každou celou hodinu a poslední začíná v 16 hodin.
Imaginárium můžete v Litvínově vidět až do ledna příštího roku.
(pur)

Matěj Forman

Matěj Forman a jeho tým si vybrali pro svou výstavu litvínovský zámek.

Výstava je k podívání i k osahání.

