
KRUŠNÉ HORY - Hornické pa-
mátky v českém a saském 
Krušnohoří byly zapsány na 
Seznam světového dědic-
tví UNESCO. Před pár dny 
o tom rozhodl Výbor světové-
ho dědictví v ázerbájdžánském 
Baku. Jedná se už o třináctou 
památku v České republice, 
které se titul  světového dědic-
tví podařilo získat. 

„Pro Ústecký kraj je to vel-
ký úspěch. Stojí za ním něko-
likaleté úsilí mnoha lidí. Slibu-
ji, že budeme všichni dělat ma-
ximum, abychom značku ope-
čovávali, jak nejlépe můžeme 
a co nejvíce rozvíjeli turistic-
ký potenciál a ochránili jej pro 
další generace,“ uvedl náměs-
tek hejtmana pro regionální 
rozvoj a cestovní ruch Zde-
něk Matouš. „Je pro nás ctí, že 
se Hornický region Erzgebirge/
Krušnohoří ocitl po boku dal-
ších památek světového dědic-
tví. Na tuto chvíli dychtivě če-
kali i obyvatelé krušnohorského 
regionu, který se opírá o stov-
ky let trvající tradici společné-
ho soužití lidí na obou stranách 
hranice,“ doplnila náměstky-
ně ministra kultury ČR Petra 
Smolíková.
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 � promenádní koncert

MOST - Do parčíku mezi bu-
dovou Magistrátu města 
Mostu a hotelem Cascade 
můžete zavítat 25. 7.  od  
17 do 18 hodin na prome-
nádní koncert. Hraje Big 
Band Zdeňka Tölga. Pořada-
telem akce je město Most.

 � Šansony na zámku

LiTVíNOV - Na nádvoří 
zámku Valdštejnů se  
13. 7.  od 17 hodin rozez-
ní tóny Francouzské hudeb-
ní školy Ecolr de Musique de 
malansac. Šansony, filmová 
a populární hudba Nelly Bur-
ban a její žáci se účastní his-
torické „stopované“ po 10 
městech ve Francii, Němec-
ku a Česku. Vstupné zdarma.

 �  na tanec do cascade

MOST - Do hotelu Cascade 
si můžete přijít 17. 7.  od  
16 do 19 hodin nejen po-
slechnout kapelu Trio, ale 
také si při ní zatančit. Vstup 
na Taneční odpoledne je 
zdarma.
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„Romokracie”
Neuvěřitelná debata se odehrála na posledním  
zastupitelstvu. Témeř polovina  jednání  se to-
čila kolem světlejších zítřků Chanova a hýčka-
né romské minority. Rozpravu korunoval mluv-
čí chanovských usedlíků, který přišel sdělit, co 
tamní Romové  potřebují, co chtějí, co naopak 
nechtějí a co by pro ně město mělo (nejlépe 
ihned) udělat. Tribun v tričku „Armani“ přidal 
bonus - veřejně pokáral primátora, že se  odmí-

tá osobně sejít a řešit nedostatky Chanova. Kondice myšlení slušnos-
ti-vzdorného obyvatelstva, které začíná mít v Mostě množstevní pře-
vahu, je prostě obdivuhodná! 
S máslem na hlavě v podobě několikasettisícového dluhu za nájem, 
jímž primátor hbitě kontroval, se „Armani“ z pódia odporoučel. 
Spustil ale stavidla debaty neberoucí konce. Ihned mne napadlo, že 
by bylo príma věnovat stejný prostor požadavkům etnika veskrze ne-
romského. Ty  by městskou kasu pranic nestály – jen klid a pořádek!  
Nic jiného si totiž spořádaní Mostečané nepřejí. Z neustálých stesků 
na Romy, kteří  obtěžují denním i nočním hlukem, všudepřítomným 
nepořádkem a nevyhubitelnými štěnicemi, už slušným lidem i bez-
mocným komunálním politikům doutnají hlavy. Ať totiž bydlíte kde-
koliv, je to jedno. Hulákající cikáni produkující nekonečné tuny nepo-
řádku jsou už zkrátka všude…
Výsměch realitě dosahuje vrcholu. Čím víc si slušnolidi na obtěžují-
cí a parazitní způsob života romského etnika stěžují, tím nervózněji 
pražští politici krčí rameny a štědře pokračují ve státní pohostinnos-
ti. „Je to chyba systému”, řekl mi jeden místní politik. Má pravdu, ten 
muž. Jenže systém si ale jaksi pořád plete stranu, na kterou se posta-
vit. A spořádaní lidé to rozhodně nejsou. Možná by v systému stačilo  
těm nenapravitelným trochu okořenit štědrost sociálních dávek. Ať si 
totiž o elitních příspěvcích pro určitou skupinu lidí myslíme cokoliv, je 
to zatím jediný instrument, který může a měl by fungovat. 
Politiků v Praze a všeobjímajících agentur pro sociální začleňování 
má každý slušný člověk v Mostě už „po krk”. Tady se totiž demokra-
cie pomalu, ale  jistě začíná měnit v „Romokracii“.

Pavlína BOROVSKÁ, šéfredaktorka

Poz: Tento sloupek není míněn ani veden jako nenávistný. Vychá-
zí pouze z reality běžného života, která v tomto městě začíná být ne-
únosná.

Komořanská teplárna a elek-
trárna společnosti United Ener-
gy se opět na jeden den ote-
vře veřejnosti. Den otevřených 
dveří, který se v předchozích le-
tech setkal se zájmem malých 
i velkých, proběhne ve čtvrtek 
18. července od 9 hodin a je 
zcela zdarma.  Exkurze provo-
zem bude pro zájemce oboha-
cena i o prohlídku výměníkové 
stanice a dále kolektoru v Mos-
tě. Prohlídky teplárenského 
provozu se mohou zúčastnit ta-
ké rodiče s dětmi školního věku 
Podrobnější informace o ak-
ci i přihlášky najdou zájemci 
na webu www.tepelnapohoda.
cz, v  záložce „…baví“ nebo na 
www.ue.cz.

Krušné hory se zapsaly do UNESCO

Další číslo týdeníku  
Homér vyjde 26. července. 
Redakce týdeníku Homér

Krušné hory, po domácku „Krušky“, jsou samy o sobě výjimečným a krásným místem nejen pro našince. Obyvatelé krušnohorského regionu jsou tudíž na zápis do UNESCO pyšní.

Foto zdroj: Obecní úřad Měděnec (Hornická krajina Mědník)
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Našla se letecká puma
MOST/LiTVíNOV - Silnice mezi městy Most a Litvínov musela být mi-
nulou sobotu uzavřena. Důvodem byla mimořádná událost v podo-
bě nalezené letecké munice. 

Leteckou pumu našli dělníci u brány číslo 2 areálu litvínovské-
ho Unipetrolu během výkopových prací. Informoval o tom litvínov-
ský Unipetrol s tím, že munice byla nalezena mimo jeho areál. Mís-
to  okamžitě zajistili hasiči  a Policie České republiky a byl přivolán 
pyrotechnik. Omezena byla nejen průjezdnost komunikace, ale také 
výroba petrochemického areálu. Ten se naštěstí nemusel evakuovat. 
Poté, co pyrotechnici pumu vyzvedli a deaktivovali, byla silnice po 
několika hodinách opět průjezdná.                                               (nov)

Dotýkat se POVOLENO!
MOST - Mysleli jste si, že se v kostele 
nesmí na nic sahat? V mosteckém přesu-
nutém kostele Nanebevzetí Panny Marie 
to jde. Pokud jej navštívíte,  budete mít 
možnost vyzkoušet si několik haptic-
kých pomůcek, původně určených pro 
nevidomé či slabozraké návštěvníky.

Již několikátou sezonu mohou i nevi-
domí návštěvníci   navštívit expozici kos-
tela Nanebevzetí Panny Marie v  Mostě 
a pomocí několika haptických pomůcek 
si udělat jasnou představu o tom, jak vy-
padá například gotická klenba.

Ve spolupráci s dětmi ze Základní  školy umění v Mostě vznik-
lo několik modelů, díky nimž si prohlídku vychutnají právě i takto 
hendikepovaní návštěvníci.

Osahat si tak mohou zmenšený model kostela, dále linoryt, jež 
znázorňuje gotickou klenbu kostela, nebo ukázku skleněné vitráže. 
Dotknout se mohou i gotických portálů a nosných sloupů v životní 
velikosti nebo prsty prozkoumat jejich makety.

Největším lákadlem ale bude určitě možnost dotknout se sádrové 
busty Jakuba Heilmanna ze Schweinfurtu i jeho kamenické značky. 
Sádrový odlitek i originální bustu z pískovce (umístěnou v kryptě 
kostela) vytvořil v roce 2017 akademický sochař Bořivoj Rak u pří-
ležitosti 500. výročí založení kostela Nanebevzetí Panny Marie.                                                                                                         

(nov)

Vyhrocená diskuse se strh-
la hned v úvodu zasedání. Tý-
kala se schvalování smlouvy 
o poskytnutí peněžitého pří-
platku mimo základní kapitál 
ve výši pěti milionů korun na 
výkupy bytů stoprocentní ak-
ciovce města Mostecké bytové.  
S  tím spojená pravidla na vý-
kupy bytů se stala terčem kriti-
ky některých opozičních zastu-
pitelů. Nelíbilo se jim, že pra-
vidla dostali v konečné podobě 

bez zapracování svých připo-
mínek, které se týkaly prodejní 
ceny a jejího omezení. „Navr-
hujeme úpravu kupní ceny. Ta 
by měla odpovídat ceně v  mís-
tě a čase obvyklé. Chceme se vy-
hnout tomu, že například loka-
lita ve Stovkách může mít jinou 
kupní cenu než byt v  lukrativ-
nější části. Přesto ho ale vykou-
píme za stejnou cenu a nebu-
de to ekonomické,“ požadovala 
změnu v pravidlech zastupitel-

ka za ANO Jana Falterová Zu-
dová. Další změna, kterou klub 
ANO požadoval, se týkala pro-
věření technického stavu byto-
vé jednotky. „Původně je navr-
hováno, že by ho měl posuzovat 
zaměstnanec společnosti Mos-
tecká bytová, my navrhujeme - 
podle vzoru ostatních měst - aby 
ho posoudil odborný znalec ja-
ko součást znaleckého posudku. 
Je to standardní postup,“ vy-
světlila Jana Falterová. Dopo-
ručovala také, aby výběr prv-
ních patnácti bytů v pořadí od 
nejnižší navrhované ceny, které 
splňují podmínky výkupu, na-
vštívil znalec delegovaný měs-

tem a posoudil stav a navrho-
vanou cenu. „Jestliže posoudí, 
že některý z  bytů není vhodný 
k výkupu nebo zájemce nebude 
akceptovat cenu znaleckého po-
sudku, postoupí do výběru dal-
ší byty v  pořadí,“ dodala. Na-
konec se zastupitelé shodli na 
tom, že do budoucna budou 
pravidla ještě diskutovat a stej-
ně tak i možnost, aby se zřídil 
namísto pracovní skupiny no-
vý zastupitelský výbor pro ře-
šení problematiky bytů a je-
jich odkupu. Předložený návrh 
smlouvy nakonec většinou hla-
sů prošel.   

(sol)

Rokování zastupitelů nebralo konce
MOST – Zastupitelé na svém posledním jednání rokovali dlouhých 
pět hodin. Nejdiskutovanějším tématem se stala výstavba obytných 
kontejnerů  v kontroverzním sídlišti Chanov,  bytová problematika 
města a s tím spojené výkupy bytů.

MOST – A přišli to sdělit zastu-
pitelům. Mluvčím obyvatel cha-
novského sídliště se stal Ján 
Chromý. Postěžoval si, že za-
slal vedení města požadavky 
a chtěl diskutovat s  primáto-
rem o bydlení v  problematic-
kém sídlišti a opravě zdejších 
domů, ale dosud nebyl přijat. 

„Bloky, které jsou po rekon-
strukci, jako 8, 11 a 2, by se 
mohly ještě  trochu poopravit, 
aby nedošlo ještě k většímu zni-
čení. Jde nám o to, aby se tyto 
vchody, které jsou ještě poměr-
ně nové, zamykaly po 22. hodi-
ně a aby tam byla určena oso-
ba, která by se za určitou provi-
zi o tyto bloky starala,“ požado-
val po vedení Ján Chromý a za 
obyvatele Chanova vyjádřil ne-
souhlas s  výstavbou kontejne-
rového bydlení, které má město 
na zdejším sídlišti v plánu. „Já 
o kontejnerech něco vím, proto-
že na stavbách, kde se pohybu-
ji, tyto kontejnery všude jsou. 
Můžu říci, že například izola-
ce tady není dobrá. Lidé, kte-
ří by tam měli bydlet, by v  lé-
tě spíš uhořeli. Zvýšily by se tu 
náklady. Nájem by tu tak nebyl 

kolem 12 tisíc, ale navýšil by se 
a stejně tak i spotřeba energie,“ 
podotkl. Mimo jiné upozornil, 
že Chanovští sepsali petici, kte-
rou podepsalo zhruba sto oby-
vatel s  tím, že si kontejnero-

vou výstavbu v Chanově nepře-
jí. „Středem pozornosti je pře-
devším třída Budovatelů, kde se 
děje nepořádek, což městu ne-
dělá dobře. Postupem času by 
k  nám tyto lidi, kteří jsou pro-

blémoví, mělo město přestěho-
vat. My jsme ochotni 6 a 10  zre-
konstruovat svépomocí. Chce-
me dát tyto bloky do přijatel-
ného stavu, aby se zde uvolnily 
nějaké byty, a sem by se měli do-
stat lidé, kteří jsou zde v Chano-
vě nevítaní. Byl bych rád, kdyby 
si pan primátor  našel čas a tu-
to otázku s námi prodiskutoval,“ 
poznamenal obyvatel Chano-
va a dodal: „Nevidím, že by nás 
v Chanově trápila bytová situa-
ce. Vidím ale, že by se měli z ne-
chvalně vyhlášených ulic z Mos-
tu dostat tito lidé sem k nám.“ 

Primátor Jan Paparega obča-
na upozornil, že žádné poža-
davky ohledně bydlení od Cha-
novských neobdržel. „Neuvažu-
jete o úhradě vašeho dluhu, kte-
rý přesahuje stotisícovou částku, 
ve prospěch města?“ rýpnul si 
primátor na adresu stěžovate-
le. Zároveň ale dodal: „Myslím,  
že se vyklízí bytový fond v  blo-
ku tři, který je v hrozném stavu. 
Diskusi se ale nebráním.“                                 

(sol)  

Chanovští nesouhlasí s kontejnery a se 
stěhováním problémových obyvatel do sídliště  

Mluvčí chanovských obyvatel Ján Chromý řekl na na vrub města spoustu výhrad a pustil se i do primátora.

Adam Komenda, Piráti a Zelení
„Problém s  Chanovem je, že do pracovní skupiny nebyli přizvá-
ni zástupci agentury pro sociální začleňování a ani sami Romové 
z Chanova. Jedná se o Romech bez Romů. Nemůžeme dělat integra-
ci bez komunikace s nimi.“ 

Jiří Nedvěd, ProMOST
„Dalo by se udělat, aby bydlení vypadalo dobře, i dřevěné oblože-
ní. Ačkoliv v Chanově by to dlouho asi nevydrželo. Zajímavým ře-
šením by mohl být pavlačový systém, kdybychom se zbavili cho-
deb. Názor člověka, který dluží městu na nájemném několik statisí-
ců, mě nezajímá.“  

Hana Aulická Jírovcová, KSČM
„V některých domech je to již na hranici únosnosti, proto lidé od-
cházejí z Mostu. Určitě to není kvůli autodromu.“ 

„Domy v Chanově by se měly zrekonstruovat, ale na základě svépo-
moci a veřejné služby. Aby věděli, co to znamená. Pokud dáte bytový 
prostor lidem, kteří všechno zdevastují do pár měsíců a odejdou de-
vastovat dál, tak si říkám, proč neustále máme těmto lidem pomá-
hat? Neznají své povinnosti, jen svá práva. Cokoliv uděláme v rám-
ci Chanova, ať už kontejnerové bydlení či něco jiného, veřejnost to 
bude vnímat špatně, protože lidé jsou naštvaní!“

Václav Hofmann, ODS
„Je mi jedno, jestli v Chanově budou kontejnery, nebo domy. Zaří-
díme ale nějak, aby vydržely jako každému normálnímu člověku? 
Spoustu lidí štve, že to vůbec opravujeme a říkají, abychom je ne-
chali být, když si to tam takhle zařídili, zabydleli a vybydleli. Pojďme 
se bavit o tom, aby řešení bylo déletrvající, a ne se dohadovat, jestli 
zde budou kontejnery, nebo ne…“

(sol)

Co ještě zaznělo na téma Chanov…

Nezvladatelná romská „menšina“ má v Mostě výsadní postavení. Slušným lidem místní cikáni skáčou doslova 
po hlavě a zoufalá snaha politiků o nastolení pravidel je jim čím dál víc k smíchu. Snímek pořízený zhruba před 
třemi týdny mezi bloky sto a zrekonstruovanou lokalitou s nadstandardním bydlením není mimořádný úkaz, 
ale zcela tradiční způsob spolužití s našimi „milými“ romskými spoluobčany...Demolice 17. základní školy? 

Město váhá... 
MOST – Osud bývalé 17. Základní školy v Mostě v Okružní ulici řešili 
zastupitelé na posledním zasedání. 

Zastupitele zajímalo, proč se zvolila varianta demolice bývalé  
17. ZŠ v Okružní ulici a zda nemá město jinou možnost, jak objekt 
využít. „Objekt by se dal pronajímat jako komerční prostory. Do bu-
doucna může sloužit i jako mateřinka nebo domovy pro seniory, do-
my s pečovatelskou službou apod. Doufám, že podobně neskončí i stá-
vající knihovna po přestěhování do Repre,“ podotkla zastupitelka Lu-
cie Libecajtová (SMM). Na její poznámky reagoval náměstek pri-
mátora Marek Hrvol: „Není to dogma, že by se měl objekt demolovat. 
Myslím, že na debatu přijde ještě správný čas. Kolují tu různé záměry. 
Padl i návrh na vybudování parkovacího domu, byly i žádosti o od-
kup objektu. O demolici jsme ještě nerozhodli a jsme přístupni dialo-
gu o záměru této velké nemovitosti,“ uvedl náměstek. Náklady na de-
molici by podle odhadů překročily 34 milionů korun, což je vyso-
ká částka. „Dostat holý pozemek za takovou cenu je neefektivní, tak-
že tento záměr je k velké k debatě,“ uznal náměstek Hrvol.         (sol) 

DOPRAVNÍ PODNIK

m
ěst Mostu a Litvínova, 

a.
s.

děkuje zejména
řidičům a řidičkám 

autobusů a tramvají,
ale i všem ostatním zaměstnancům

DĚKUJEME!

za profesionální pracovní výkony 
v nedávných tropických vedrech.

Vedení DOPRAVNÍHO PODNIKU 
měst Mostu a Litvínova, a.s.

Svědectví druhé světové války...
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Primátor  informoval o své 
schůzce s  majitelem bloku 5 
v ulici SNP. „Pan Smolík, jakož-
to statutární zástupce společnos-
ti, která vlastní blok 5, mi řekl, 
že o možnosti prodeje neuvažu-
je,“ sdělil primátor Jan Papare-
ga. Pokud by prý ale k prodeji 
mělo dojít, uvažoval by o něm 
majitel „pětky“ pouze v přípa-
dě, že by se spojil prodej bloku 
5 a koupaliště Ressl. Za obě ne-
movitosti požaduje 90 milionů 
korun, přičemž 40 milionů za 
blok 5. Město zavedlo v oblas-

ti zvýšená bezpečnostní opat-
ření. Situaci před blokem na 
ulici SNP monitoruje kamera 
a okolí prověřuje městská po-
licie. Mimo jiné se také sledují 
osoby, které se do bloku stěhu-
jí. „Největší obava byla z toho, 
že z Domina se sem mělo přestě-
hovat kolem sto obyvatel. Nako-
nec se jednalo pouze o 34 osob. 
Správce bloku 5 také spolupra-
cuje s naším odborem sociálních 
věcí. Budeme se snažit o udrže-
ní dobré spolupráce a koordina-
ce ve vztahu, jaké osoby se bu-

dou v bloku 5 a jeho okolí vysky-
tovat,“ uvedl primátor Jan Pa-
parega. 

Za petenty vystoupila v  dis-
kusi Gabriela Nekolová. Upo-
zornila, že obyvatelé mají přesto 
strach, že v lokalitě dojde k vý-
raznému zhoršení bezpečnosti. 
„To, čeho se bojíme, je plná obsa-
zenost tohoto objektu určitou ri-
zikovou skupinou. Už nyní se po-
týkáme s hromadou zaštěnicova-
ného nábytku, který se nachází 
kolem kontejneru, narušováním 
klidu apod. V blízkosti se nachá-
zí základní škola a školka. Mys-
lím si, že posílení kamer, které by 
hlídaly nejen před objektem, ale 
i za ním, by bylo namístě. Bojí-
me se, že se na zdejší nájemníky 

navážou další rizikové skupiny, 
které sem budou docházet, a ta-
ké, že se tu objeví drogy a alko-
hol,“ uvedla Gabriela Nekolová 
a dodala: „Postoj pana za Smo-
líka považujeme za nemorální 
stejně jako dosud celé jeho počí-
nání s tímto objektem.“ 

Primátor ještě dodal, že ma-
jitel bloku má v  plánu do bu-
doucna tuto nemovitost opra-
vit, nájemníky postupně utlu-
mit a přetvořit dům na normál-
ní bytový dům. „Způsob, jakým 
pan Smolík zachází s ostatními 
nemovitostmi ve městě, pro nás 
není zárukou, že dojde ke změně, 
včetně skladby obyvatel,“ namít-
la na to Gabriela Nekolová.              

  (sol)

„Blok 5 prodám, ale jen s koupalištěm na Resslu“
Obojí za devadesát milionů!

+ = 90 
milionů

MOST – Vyostřená debata se vedla na zastupitelstvu kolem bloku 5.  
Zastupitelé projednávali petici tisíců obyvatel, kteří nesouhlasí se 
záměrem majitele bytového domu využít objekt jako ubytovnu pro 
sociálně slabé občany a zahraniční dělníky.    

Třídit odpad  
v Chanově?

Patricie Prokešová (ANO) 
se ptala radního a ředitele TS 
Most Václava Zahradníčka, 
zda by bylo možné do Chano-
va umístit popelnice na třídě-
ný odpad. „Docela mě zarazi-
lo, že je tam nemají. Šlo by to?“ 
Podle vedení města to ale není 
nejlepší nápad. „S  ohledem na 
to, jak se dnes odpad v Chano-
vě třídí, kdy se objevuje ve skle-
pích, prázdných bytech apod., 
bychom ho měli obyvatele nej-
dříve naučit házet do kontejne-
rů a teprve pak je učit třídit,“ 
podotkl náměstek primátora 
Marek Hrvol. „Děti v  chanov-
ské škole jsou ale učeny, aby od-
pad třídily. Jestliže je rodiče ve-
dou k něčemu jinému, tak je mi 
to líto. Bylo by dobré je podpo-
řit a být vstřícní. Popelnice by se 
tam dát měly. Ony vám ukážou, 
že třídit umí,“ trvala na svém 
zastupitelka.  

Co bude s knihovnou?
Adam Komenda (Piráti 

a Zelení) se zajímal, co se plá-
nuje s budovou stávající knihov-
ny. „Doslechl jsem se, že je v plá-
nu knihovnu už v  dohledné do-
bě přestěhovat do Repre. S  vel-
kou pravděpodobností nebude 
tedy současná budova knihovny 
sloužit svému účelu. Osobně z to-
ho nejsem nadšen. Myslím, že to 
byl architektonický skvost, který 
byl postaven velmi dobře, slouží 
účelu, může tu být vystavena vět-
ší část knižního fondu. Domní-
vám se, že v Repre už to tolik ne-
bude možné. S  jak velkou prav-
děpodobností se bude knihovna 
stěhovat a co je v  plánu se sou-
časnou budovou knihovny?“ Pri-
mátor Jan Paparega potvrdil, že 
se knihovna bude skutečně stě-
hovat do Repre. „Budova Repre 
bude hotová v roce 2022 či 2023. 
Do té doby se můžeme bavit, co 
s knihovnou. Chceme k tomu vést 
širší dialog o využitelnosti budo-
vy. Zatím není jasné, jak s ní na-

ložit. Přizveme všechny zástupce 
zastupitelských klubů tak, aby-
chom to prodiskutovali,“ ujistil 
ho první muž města. 

Co s Betynkou?
Zastupitel Jan Schiller 

(ANO) položil dotaz, co se bude 
dít s  územím Betynka, v  němž 
se připravuje nové zasíťování 
a zda již proběhla změna územ-
ního plánu. „Realizuje se zde zá-
měr výstavby. Toto území je již 
pro tento účel v územním plánu. 
Je to věc soukromého investora 
a budují se tam inženýrské sítě,“ 
doplnil primátor Jan Paparega.  

Parkování v Družstevní
Jan Hrubeš (Piráti a Zele-

ní) prostřednictvím občanů 
zjišťoval situaci s parkováním 
v  Družstevní ulici. „Řidiči tu 
mají problém s parkováním a ne-
vědí, jak na to. Bylo by možné tu 
vybudovat svislé dopravní zna-

čení?“ chtěl vědět. Dále se zají-
mal o projekt výstavby spalovny. 
„United Energy uzavírá s  obce-
mi a městy smlouvy o zpracová-
ní odpadu. Má už i Most takovou 
smlouvu uzavřenou, případně 
zda ji mohu dostat k dispozici?“ 
žádal. Primátor sdělil, že město 
má smlouvu uzavřenou od roku 
2011 a slíbil mu ji poskytnout.  

Pochvala za úklid
Lubomíra Mejstříková 

(ANO) požadovala opatření 
na snížení prašnosti ve městě 
a upozornila, aby se nezapomí-
nalo na zkrápění ulic. „Tuto čin-
nost jsem ale už zaznamenala. 
Chci také poděkovat našim tech-
nickým službám za jejich rychlý 
přístup k  likvidaci nečistot a za 
čištění ulic po posledním velkém 
dešti. Fungovaly téměř na zavo-
lání. Tyto informace mám i z ji-
ných zdrojů,“ pochválila  opo-
ziční zastupitelka.                 

(sol)

I   nterpelace zastupitelů

Byty se budou vykupovat 
plošně, v celém Mostě, s výjim-
kou městských částí Čepirohy, 
Vtelno, Souš a Rudolice. „Chce-
me vykupovat od každého z po-
zice vlastníka, tedy jak od fyzic-
kých, tak i právnických osob,“ 
uvedl ředitel Mostecké bytové 
Jaroslav Kudrlička. Výkupy se 
budou týkat jak prázdných bytů, 
tak i obsazených nájemníkem, 
bude-li ho prodávat právnická 
osoba. „Můžeme ale odkoupit 
i byt, kde bydlí vlastník. Jedná se 
o případ, kdy si byt pořídí a ne-
chce s ním nakládat z jemu zná-
mých důvodů. Proto by neměl 
být problém takový byt vykoupit 
a sepsat nájemní smlouvu,“ uve-
dl pro příklad ředitel Kudrlička 
a dodal: „Máme zájem o stabil-
ní zákazníky s platební morál-

kou, kterým zde bydlení umož-
níme.“ Cena bude stanovena na 
základě znaleckého posudku ja-
ko maximální. „Tím si zmapuje-
me cenovou hladinu bytů v loka-
litě Mostu, která se začíná mírně 
zvedat. Součástí pravidel je i po-
žadavek na jistinu ve výši tří ti-
síc korun pro případné zmaření 
kupního procesu,“ uvedl dále. 

„Podle pravidel bude předsta-
venstvo jako vrcholný orgán roz-
hodovat o koupi toho kterého by-
tu. Nemusíme tedy reflektovat 
každou nabídku. Chceme kupo-
vat byty, které budeme obratem 
pronajímat našim nájemníkům, 
a to tak, aby nájemné bylo zapla-
titelné,“ vysvětluje dále Jaroslav 
Kudrlička.        

Výkupy bytů se nevylučují ani 
ve vyloučených lokalitách. „Mů-

že zde bydlet někdo, kdo si byt 
koupil, například si na něj půjčil 
a nemá možnost se přestěhovat 
jinam. Chce tu bydlet, ale zjis-
tí, že je možnost odkupu. Nevyu-
čujeme ani nákup prázdných by-
tů ve vyloučené lokalitě. Naše fir-
ma je městská, ale vykazuje prv-
ky podnikatelských aktivit, naše 
podnikání tak nesmí být ztráto-
vé a a musí vykazovat zisk,“ do-
dal ředitel. 

Lhůty pro celý proces od na-
bídky bytu po samotný odkup 
by se měly pohybovat v rozmezí 

zhruba šesti až osmi týdnů. „Do 
30 dnů by mělo představenstvo 
rozhodnout, zda se byt odkoupí, 
nebo ne. Musí proběhnout pro-
hlídka bytu, dále prolustrovat, 
zda dotyčný nedluží, není v exe-
kuci, udělat znalecký posudek 
atd.  Počítáme také s tím, že by-
ty, které budeme odkupovat, bu-
dou potřebovat minimální opra-
vy. Nemáme tyto prostředky za-
hrnuté v rozpočtu, tedy nemůže-
me investovat do větších oprav,“ 
dodal na vysvětlenou ředitel 
Kudrlička.                                 (sol)

Mostecká bytová startuje výkupy bytů
MOST – Mostecká bytová vyhlašuje výzvu pro odkupy bytů v Mostě. 
Budou se řídit novými pravidly, která schválila již rada města.

Kácení stromů  
v Halasově ulici: 

Je nám to líto!    
MOST – O vykácení několika vzrostlých stromů v ulici Halase se 
zajímala zastupitelka Hana Aulická Jírovcová. 

„Vím, že to bylo z důvodu rekonstrukce kanalizace. Bytové druž-
stvo Domov nebylo ale o kácení informováno, objevila se zde pou-
ze zábrana stání automobilů. Lidé jsou tímto přístupem znepoko-
jeni. Myslím, že hledání možnosti, aby ke kácení nedošlo, moh-
lo být. Nelíbí se mi, že se nepřistoupilo na jinou jinou variantu,“ 
podotkla zastupitelka. Primátor Jan Paparega oponoval, že káce-
ní stromů předejít nešlo, protože ležely v trase plánované rekon-
strukce a na kácení bylo vydáno platné povolení. „Snažili jsme se 
na podnět představitelů družstva o možnost výsadby na stejných 
místech, ale to není legislativně možné. Je to stále v  trase. Je to 
věc nepříjemná, ale jiná alternativa nebyla. Kanalizace byla stará 
a musela se opravit, aby nedošlo k havárii. Přemýšlet měl spíš ten, 
kdo tam tyto stromy v minulosti sázel,“ reagoval primátor. 

Podle odboru životního prostředí je v Mostě více jak 35 pro-
cent vzrostlé zeleně v trase sítí. „Je nám to líto, ale tyto sítě nejsou 
naše a ten, kdo je vlastní, se chová podle zákona. Každá síť má své 
ochranné pásmo a síťaři nám vycházejí vstříc. Žádali jsme o po-
volení vysadit na tomto místě nové stromy, ale povolení nám ne-
dali. Respektují striktně zákon,“ potvrdil vedoucí odboru život-
ního prostředí Vladimír Pátek. „Největší problém byl, že se ne-
komunikovalo nijak s obyvateli a představiteli bytového družstva. 
Byli omezeni pouze na holou realitu. Vedení města by se mělo za-
myslet nad komunikací s občany,“ nenechala se odbýt zastupitel-
ka Aulická. Zastupitel Luděk Prošek ještě upozornil, že ke káce-
ní došlo v průběhu května, tedy v době, kdy stromy byly v roz-
puku a hnízdili zde ptáci. „Proč se stromy nepokácely v době ve-
getačního klidu?“ ptal se. Vedení města ale argumentovalo, že ne-
má možnost ovlivnit rozhodnutí majitelů sítí, kteří se rozhodu-
jí podle svého uvážení. „Dozvěděli jsme se až v květnu, že se bude 
kácet. Oni o povolení v té době také požádali, na což mají právo,“ 
dodal primátor.                                                                         (sol)

MOST – Diskuse zastupitelů se točila i kolem termínů zasedání za-
stupitelů a jejich přesunu. Původně se totiž mělo rokovat třetí červ-
nový týden. 

„Nemohli jsme se někteří dostavit, i když jsme chtěli. Pro většinu 
z nás není změna termínu jednání jednoduchá. Můžete garantovat, 
že s termíny, které sice jen bereme na vědomí, můžeme počítat?“ zjiš-
ťoval zastupitel Jan Schiller. „Za přesunutí se omlouvám. Bohužel se 
to tak sešlo. Není to obvyklé, a i pro mne je těžké měnit plány. Do bu-
doucna se to nebude opakovat. Termíny nejsou závazné a není potře-
ba měnit usnesení, aby závazné byly,“ řekl primátor Jan Paparega, 
kterého o původní model konání zastupitelstev (zpravidla poslední 
čtvrtek v měsíci – kromě prosince a září) požádala také Irena Čap-
ková (SMM). „Fungovalo to desítky let. Rok dopředu si mohl vzít člo-
věk dovolenou. Fungovalo to dobře. V minulém volebním období na-
staly problémy, několikrát se přehazovaly termíny zastupitelstva. Ne-
věřím, že to nestane zase,“ obávala se. Primátor ji ale ujistil, že se jed-
nalo o ojedinělý případ.   

Příliš drahé hlasování
Adam Komenda (Piráti a Zelení Most) chtěl vědět, zda by měs-

to nechtělo využít úspornější zařízení při rokování zastupitelů v ná-
hradních prostorách, tedy v době rekonstrukce současné zasedač-
ky. „Zapůjčení hlasovacího zařízení přijde draho.  Nabízí se možnost 
využít řešení hlasovacího systému pomocí QR kódu. Bylo by to za pa-
katel. Každý zastupitel by měl kartu s QR kódem. Dalo by se výraz-
ně ušetřit. Nezvážíte to? Jde o čtyři zasedání. V Kadani to funguje,“ 
argumentoval. Primátor ujistil, že hlasovací zařízení si město ne-
bude půjčovat a použije současné. „QR hlasovací zařízení zvážíme 
a vyhodnotíme. Pokud by to bylo hospodárnější, nebráníme se tomu,“ 
uvedl Jan Paparega.

 (sol)

Kdy na zastupitelstva?

Film nejen pro seniory
 MOST – Městská knihovna Most připravila 23. 7. od 14 hodin 

v kině Kosmos „Promítání nejen pro seniory“. Promítat se bude čes-
ký dobrodružný rodinný film Bílý lev. Vstupné 60 Kč.              (nov)

V ulici F. Halase se musely pokácet vzrostlé stromy.
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PONDěLí
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g Smažené dubové řízečky, šťouchaný brambor,  
 trhané listy salátu 115 Kč
150 g Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
350 g Penne all‘arabiatta 105 Kč

ÚTERÝ
Dršťková  35 Kč
150 g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 125 Kč
150 g Vepřové závitky s fazolovými lusky a žampiony,  
 bramborová kaše 115 Kč
350 g Zapečené těstoviny s kuřecím masem, brokolicí,  
 sýrem a smetanou 105 Kč

STŘEDA
Hráškový krém 35 Kč
150 g Kuřecí prso zapečené s baby špenátem a parmazánem,  
 šťouchaný brambor 125 Kč
150 g Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, houskový  
 knedlík nebo těstoviny 115 Kč
150 g Pikantní řezanka z kuřecích jater, dušená rýže  105 Kč

ČTVRTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
220 g Pečené kuře na paprice, dušená rýže 125 Kč
150 g Smažený masový karbanátek se žampiony, bramborová kaše,  
 okurkový salát 115 Kč
350 g Staročeský trhanec s jablky, rozinkami a zakysanou smetanou 105 Kč

PÁTEK
Zelná s klobásou 35 Kč
150 g Samuraj z hovězí roštěné, smažené bramboráčky 125 Kč
150 g Vepřový vrabec, dušené zelí, bramborový knedlík 115 Kč
350 g Zapečené pražské brambory, kyselá okurka 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

POLEDNí MENU
15. 7. – 19. 7. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

Výdej poledního menu 11:00–14:00 hod.
Na stravenky vracíme do 10 Kč J ak to vidí...

Lidé si stěžovali na hluk, pře-
kračování hlukových limitů 
a nedodržování vyhlášky, kte-
rou město vydalo jako jedno 
z  opatření na snížení hlučnos-
ti. „Je pravda, že autodrom tu 
byl, když většina z nás nemovi-
tosti kupovala. Za uplynulých 
dvanáct let se však situace vý-
razně zhoršila a z  protihluko-
vých opatření se nás žádné nijak 
výrazně zatím nedotklo. Jezdí se 
ve všední dny i o víkendech. Ne-
jsou dodržovány hlukové limity. 
Hluk je všude v okolí, v rekreač-
ním a krásném areálu na Matyl-
dě, na Resslu, ale i v dalších čás-
tech města. Existuje vyhláška, 
z  níž získal autodrom od měs-
ta velkorysé výjimky. Ani tak 
ale není dodržována. Bude ten-
to stav trvalý, nebo začne měs-
to hájit zájmy obyvatel a jaké 
postupy vlastně město v  tomto 

ohledu plánuje?“ ptala se napří-
klad Monika Koubová ze Sou-
še.  Překračování hlukových li-
mitů vadí většině obyvatel, kte-
ří svou nespokojenost přišli vy-
jádřit na zastupitelstvo. 

Kritika padla i na adresu 
města a jeho netečnosti k pro-
blému. „Autodromu bylo udě-
leno dvanáct výjimek. To jsou 
tři měsíce provozu na autodro-
mu v  sezoně. Autodrom ko-
rektně sdělil, že vyhlášku nebu-
de respektovat, neboť s  ní ne-
souhlasí, a vede proti ní práv-
ní kroky. Představitelé města 
na to nic! Město dělá, jakoby se 
ho netýkalo. Vy jste ale povin-
ni respektovat a vymáhat do-
držování vyhlášky. K tomu má-
te mandát od nás voličů a pra-
vomoce správců města. Bagate-
lizujete naše problémy. Hodnota 
našich nemovitostí, které se na-

cházejí v  jednom z  nejkrásněj-
ších míst v  Mostě, pod Hněví-
nem a blízko Matyldy, neustále 
klesá!“ postěžoval si další z ob-
čanů Souše. Na jeho příspěvek 
reagoval primátor Jan Papare-
ga a kritiku obyvatel na neteč-
nost města odmítl. „Nemyslím 
si, že bychom nereagovali na si-
tuaci a vy to dobře víte. Navrh-
li jsme řadu opatření, která by 
se měla realizovat. Městu to ne-

ní jedno a není mu to lhostejné. 
Zákon by měl dodržovat každý. 
Město má v  tomto však omeze-
né kompetence. Limity a normy 
jsou věcí státní správy, nikoliv 
města. Záležitost projednává-
me v rámci správního řízení. Ze 
strany autodromu zazněl i poža-
davek na zrušení ‚protihlukové‘ 
vyhlášky, s  čímž nesouhlasíme. 
Naopak, vyhláška je na místě.“ 

(sol)

Obyvatelé Souše si stěžovali na porušování  
klidové vyhlášky a netečnost města

MOST – Problematiky hlučnosti a překračování hlukových limitů ze 
strany autodromu se týkala většina diskusních příspěvků občanů 
na posledním zasedání zastupitelstva v Mostě.   

Ředitel autodromu informo-
val, jaký plán opatření se při-
pravuje ke snížení hluku. „Ko-
munikace s obyvateli v předcho-
zích letech nebyla správná. Proto 
je mým úkolem během posled-
ních dvou let napravovat příko-
ří, které vzniklo směrem k  oby-
vatelům Souše, kdy byla vydána 
protihluková vyhláška. Snažíme 
se to napravovat a hledáme smy-
sluplná a vstřícná řešení,“ sdě-
lil Ivo Diviš a připomněl, že au-
todrom je jedním z  největších, 
sportovně vzdělávacích areálů 
v republice. „Je to jedna z domi-
nant města Mostu. Má jedineč-
ný význam i pro celý region. Ne-
mluvě o sezonním zaměstnávání 
lidí. Je to společnost, která gene-
ruje sice nějaký hluk, ale záro-
veň značně participuje na eko-
nomické, turistické a smyslupl-
né části tohoto města. Je potřeba, 
abychom hledali řešení smyslu-
plná a také kompromisní, pro-

tože ne vždycky daný problém 
může najít jedno řešení,“ po-
dotkl a připustil, že hluk je vel-
ké a komplexní téma. „Souhla-
sím, že autodrom porušuje svou 
činností vyhlášku a generuje ne-
akceptovatelný hluk. Jsou tu tři 
legislativní úpravy včetně vy-
hlášky. Zákon mluví o dodržo-
vání padesátidecibelové hrani-
ce ve vymezenou dobu. Ovšem 
je to nesmyslná úprava. Napří-
klad večer tu kolikrát svými pří-
stroji naměříme až 76 decibel, 
přičemž se u nás nehne ani kolo. 
Je tedy otázkou, co, kdo a kde či-
ní nezákonného…“ argumento-
val ředitel. 

Autodrom už některá pro-
tihluková opatření uplatňuje. 
Například instalování tlumi-
čů výfuků do motocyklů, kte-
ré jsou pro obyvatele Souše jed-
ním z  nejvíce kritizovaných 
problémů. „Omezili jsme ta-
ké provozní dobu a nepouštíme 

na polygon smykovat a drifto-
vat vozidla. Zároveň s tím zajiš-
ťujeme ale i další opatření, jako 
je například protihluková stěna, 
která by zabraňovala do Sou-
še emitovaný hluk,“ uvedl Ivo 
Diviš s  tím, že se v  tuto chví-
li se zpracovává studie na vy-
budování protihlukové zdi. Ta 
by měla být padesát metrů vy-
soká, silná šest metrů a měla by 
pomoci snížit hlučnost o šest až 
deset decibelů. Autodrom také 
plánuje vybudovat v areálu ho-

tel a kongresové centrum, kte-
ré chce směřovat právě do čás-
ti, kde by měla být protihluková 
zeď.  „Zajistíme, aby tato stavba 
zabraňovala hluku. Studie bude 
do tří čtyř měsíců na stole a řek-
ne nám, kolik decibelů pomů-
že snížit. S městem a obyvateli 
jsme se dohodli, že budeme obě-
tovat i některé neděle v  letních 
měsících a omezíme provoz. Pů-
jde vždy o jednu neděli v červnu, 
červenci, srpnu a září…“ dodal  
ředitel.                                     (sol) 

Ředitel autodromu: Protihluková stěna  
a nové kongresové centrum Souši uleví

MOST – Opatření vedoucí ke snížení hluku, jako je například pro-
tihluková stěna a nové kongresové centrum, představil na zastupi-
telstvu ředitel Autodromu Most ivo Diviš.   

Hana Aulická, zastupitel-
ka Mostu a poslankyně Parla-
mentu ČR (KSČM)

„Musím vystoupit na obra-
nu autodromu. Několikrát 
jsem navštěvovala  (i o víken-
du) mosteckou nemocnici, trá-
vila jsem hodiny na Matyldě, 
kdy na autodromu byly něja-
ké závody – a tak vyhrocená 

situace, jak se zde uvádí, ko-
lem autodromu není. Neslyše-
la jsem nic zásadního, co by mi 
vadilo. Když se zeptáte koho-
koliv z České republiky, co zná 
z Mostu, tak řekne cikány a au-
todrom. To je realita! A pokud 
chceme, aby dominanta, kte-
rá je zde už od roku 1983, byla 
zrušena, tak to řekněme naro-

vinu! Paradoxně, limity na au-
todromu jsou 50 dB, ale v běž-
ném provozu ve městě 60 dB! 
Nehájím autodrom, ale měli 
bychom vše říkat ze všech po-
zic, a ne jen jednostranně. Au-
todrom se chce navíc podílet 
na řešení. Proto bychom situa-
ci neměli vyhrocovat, ale řešit ji 
komplexně.“                        (sol)

Výhled zahrnuje změny, kte-
ré zastupitelé odsouhlasili. Na-
příklad navýšení částky na re-
konstrukci Repre z  původních 
350 milionů korun na 550 mi-
lionů korun. „S  předsedy jsme 
se shodli, že by byla vhodná 
prezentace projekčního návr-
hu. Komunikovali jsme to se zá-
stupci společnosti Artech, kte-

rá dala termín na začátek zá-
ří, kdy budou i návrhy interié-
rů. Prezentace by měla být ur-
čena pro zastupitele a nebrání-
me se, aby si pracovní skupina 
přizvala i některé odborníky,“ 
konstatoval náměstek primáto-
ra Marek Hrvol. Ve střednědo-
bém výhledu je zahrnuta i re-
konstrukce zasedací síně ma-

gistrátu. Nově také úprava tří-
dy Budovatelů od Rozkvětu 
k Prioru, přičemž by měla být 
vyhlášena architektonická sou-
těž. „Tato akce by měla navazo-
vat na rekonstrukci Repre. Je na 
ni vyčleněno zhruba 70 milio-
nů korun a na projekční přípra-
vu 4 miliony korun. Realizovat 
se začne v  příštím roce,“ dopl-
nil náměstek. 

Rozpočet by měl v  příštím 
roce také počítat s projekty ve 

výši 5 milionů korun, na kte-
rých budou participovat obča-
né. Změny střednědobého vý-
hledu se týká i park Střed a je-
ho financování včetně grantu 
a výdaje města s  tím spojené. 
Ve výhledu se plánuje s  další-
mi prostředky na výkupy by-
tů, přičemž jsou vyčleněny od 
příštího roku částky ve výši de-
seti milionů korun na každý 
rok.  

(sol) 

Rozpočet počítá s dražším Repre, bulvárem i novou zasedačkou   
MOST – Město Most má nově schválený střednědobý výhled rozpoč-
tu města na roky 2020 – 2022. 

Termín pro podání motivačních 
dopisů a životopisů

do 19. 7. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Mgr. Jana Pánková, kancelář č. 223, 2. patro,  tel: 476 448545,  

Jana.Pankova@mesto-most.cz, 
nebo Ing. Irena Staňková, kancelář č. 234, 2. patro, 

tel:  476 448 268, 602 707 951,  Irena.Stankova@mesto-most.cz

PRACOVNÍK/PRACOVNICE
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

NÍZKOPRAHOVÉ ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ 
VE VĚKU 15 - 26 LET V MOSTĚ 

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE 
NA DOBU URČITOU - PO DOBU MATEŘSKÉ 

A RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ, 
CCA DO ŘÍJNA 2020.

Pracovní úvazek je stanoven 
na poloviční - 20 hodin týdně

(pracovní doba pondělí 
až pátek: 14:00 - 18:00 hodin).

Statutární město Most - Magistrátu města Mostu 
přijme zaměstnance/zaměstnankyni na pozici:

Ředitel autodromu Ivo Diviš vystoupil na zastupitelstvu.

Rozhořčení občané si ztěžovali ve věci hluku na netečnost města.



Peklo
Jindrovi bylo sedm let, když oba 

jeho rodiče zahynuli při požáru ro-
dinného domu. Vyděšeného kluka 
tehdy našli sousedé na zahradě do-
mu, jak stojí a zírá do plamenů, kte-
ré šlehaly z okna ložnice jeho rodi-
čů. Několik dnů Jindra vůbec ne-
mluvil. Nedokázal říci, jak se jen 
on sám dostal z hořícího domu, ani 
co se v  domě vlast-
ně stalo. Nakonec byl 
případ uzavřen ja-
ko sebevražda jedno-
ho z  rodičů a vraž-
da druhého. Ložni-
ce byla zamčená, klíč 
byl v  zámku zevnitř 
dveří. Postel i náby-
tek byly polité ben-
zínem. Sklo v  ok-
nech žár ohně nevy-
drželo, ale okna byla 
zavřená. Po čase za-
čal Jindra s  vyšetřo-
vateli mluvit. Jeho otec byl zlý člo-
věk. Mamince ubližoval a bil i je-
ho. Maminka často brečela a táta 
se jí smál. Jindra se ho bál. Ten ve-
čer, kdy u nich hořelo, táta na ma-
minku křičel, že je všechny zabi-
je a maminka ho vystrčila ze dve-
ří a šeptala mu, aby utekl. Jindru si 
k  sobě vzala jeho teta. Sestra jeho 
mámy. Měla jen o rok mladší dceru 
Anežku. Pro Jindru připravila rodi-
na pokoj a všichni na něj byli hod-
ní. Bylo jim líto kluka, který byl na 
svůj věk příliš malý a hubený, sko-
ro nemluvil a vystrašeně se díval na 
každého, kdo ho oslovil. Jen jeho 
teta nemohla uvěřit tomu, co Jin-
dra říká. Svého švagra znala jako 
milujícího manžela a otce a nikdy 
si nemyslela, že by se ho sestra bála. 
Kdyby se jí bývala svěřila, mohla jí 
pomoci a nemuselo všechno skon-
čit rodinnou tragédií. Jindra za-
čal chodit do stejné školy, kam už 
do první třídy chodila Anežka. Dě-
ti věděly, že je to ten kluk, kterému 
shořeli rodiče. Dívaly se na něj zvě-
davě, šeptaly si, když přešel kolem 
nich. Jindra s nikým nemluvil. Jed-
nou o přestávku za ním přišel jeden 
ze spolužáků. Byl to takový třídní 
šašek a zlobidlo, které přivádělo už 
ve druhé třídě učitele k  šílenství. 
Sedl si k Jindrovi na lavici a vyzval 
ho, aby třídě vyprávěl, jaké to teh-
dy v noci bylo. Jestli všechno viděl 
a jestli slyšel, jak rodiče křičí. Prý 
uhořet hrozně bolí. Jindra neřekl 
nic. Jen si tiše sbalil věci do aktov-
ky a odešel ze školy. Neřekl nic ani 
tetě, která se na něj zlobila, že utekl 
z vyučování, ani řediteli školy, kte-
rý stále dokola opakoval, že jestli je 
na něj někdo zlý, ať se nebojí a řek-
ne to. Několik dnů na to musela te-
ta do školy znovu. Rodiče jednoho 
s Jindrových spolužáků si přišli stě-
žovat. Jejich syn přišel domů a bři-
cho i prsa měl poškrábané do kr-
ve. Prý mu to udělal Jindra kružít-
kem. Jindra tvrdil, že to on nebyl. 
Že si na něj učitelé i děti zasedli. 
Rozbrečel se, že co umřela mamin-
ka, tak ho nikdo nemá rád a nikdo 
mu nevěří.  Protože nikdo neviděl, 
že by Jindra spolužákovi skutečně 
ublížil, nakonec celý případ vyšu-
měl. Děti si ale na Jindru začaly dá-
vat pozor. Říkaly o něm, že je mi-
moň a nikdo s ním nechtěl mít nic 
společného. Ani v  lavici s ním ni-
kdo nechtěl sedět. Jindrovi to nijak 
nevadilo. Teta stála na jeho straně. 
Litovala malého synovce a přála si, 
co nejvíc mu usnadnit život. Věřila 
mu. Až do doby, než přišla na to, že 
její Anežka má ruce pod dlouhými 
rukávy poškrábané a pořezané. Ne-
chtěla říct, jak se jí to stalo. Nako-
nec přiznala, že si to udělala sama. 
Její máma ale věděla, že vždy vese-
lá a usměvavá holčička by nic po-
dobného neudělala. Začala podezí-
rat synovce. Sledovala děti, když si 
myslely, že je nevidí. A všímala si, 
jak se Jindřich chová, když si my-
slí, že je mimo zorné pole někoho 
dospělého. Viděla jeho zlý pohled, 

viděla, jak se ho Anežka bojí. Po-
dezírala ho stále víc. Pak ho jed-
nou přistihla. Anežka ležela na zá-
dech, Jindra jí seděl na břiše. Mě-
la vytažené triko přes hlavu a Jin-
dra jí zaujatě ryl kružítkem čáry 
do hrudníku. Anežka tiše plaka-

la. Okamžitě zasáhla. 
Jindru zavřela do po-
koje. Musí si promlu-
vit s  manželem a do-
hodnout se, co bude 
dál. Nedovolí, aby je-
jí synovec ubližoval 
jejich dceři a udělal jí 
z dětství peklo. I když 
si sám prošel tím nej-
horším. Jindra seděl 
v  pokoji a pootevře-
nými dveřmi poslou-
chal, o čem se teta se 
strýcem baví. Uvědo-

mil si, že se ho chtějí zbavit. Nemají 
ho rádi. Nikdo ho nemá rád. Stude-
ný úsměv změnil dětský obličej. On 
není žádný malý kluk a nikoho ne-
potřebuje. Ani tetu, ani strýce. Ne-
potřeboval ani mámu a tátu. Uvě-
domil si to, když ho poprvé ma-
minka přistihla, jak na zahradě trá-
pí kočku. Byl fascinovaný ohněm 
a dokázal by se dívat věčně na to, 
jak živé organismy reagují na po-
pálení. Hmyz, žáby, ještěrky, koč-
ka. Maminka se na něj nejdřív zlo-
bila, dokonce ho uhodila. Pak bre-
čela. Večer ji slyšel, jak se o něm ba-
ví s tátou. Říkala, že kluk musí začít 
chodit k  psychologovi. Není nor-
mální, co dělá. Tu noc se vzbudil, 
když už oba rodiče spali. Z  gará-
že si přinesl kanystr s benzínem do 
sekačky. Zamkl se se spícími rodiči 
u nich v ložnici. Polil je benzínem 
a zapálil. Díval se, jak se snaží vy-
motat z hořících přikrývek. Krčil se 
pod oknem ložnice a fascinovaně 
přihlížel jejich boji s plameny. Tá-
ta, na kterém hořelo pyžamo i vlasy, 
se vrhl k oknu a rozbil sklo. Než se 
dostal ven, zhroutil se pod oknem 
nedaleko svého syna. V  místnosti 
bylo plno kouře, zápach spáleniny, 
žár a plameny. Jindra opatrně vyle-
zl rozbitým oknem ven a utekl do 
zahrady. Tam ho našli hasiči a sou-
sedé. Od té noci myslel jen na to. 
Měl moc. Moc nad ohněm. Byl si-
ce malý a hubený, byl sice ještě dítě, 
ovládal ale oheň. A jeho nová ro-
dina, teta, která mu předstírala lás-
ku, strýc, který mu nevěřil a doma 
ho nechtěl, i sestřenice, kterou mě-
li všichni radši, měla jeho moc po-
znat. Neměl jiný plán. Chtěl to udě-
lat stejně. Počká, až usnou a zapá-
lí je, jako zapálil své rodiče. A pak 
i Anežku. Kanystr s benzínem při-
táhl do ložnice tety a strýce, když 
už stejně jako jeho rodiče dávno 
spali. Zamkl za sebou a začal po-
lévat deky a postel. Pak benzín za-
pálil. Přikrčil se pod oknem a če-
kal, až strýc vyskočí a okno rozbije. 
Oheň se tentokrát rozhořel rychle-
ji. Po koberci nasáklým benzínem 
se rychle blížil k němu. Oběma do-
spělým se podařilo strhnout ze se-
be pokrývky a běžet ke dveřím. 
Překvapilo je, že jsou zamčené, ni-
kdy se v ložnici nezamykali. Za ni-
mi hučel oheň. Neslyšeli a nevidě-
li nic. Na ženě začala hořet noč-
ní košile. Křičela. Manžel ji vystr-
čil z pokoje a přirazil za nimi dveře, 
aby zabránil ohni následovat je. Po-
valil ženu na zem válel ji tak dlou-
ho, až plameny udusil. Pak ji vystr-
čil z domu. V pokoji vzal do náruči 
dceru, která byla ještě v polospán-
ku a vystrčil ji také ven. Ještě synov-
ce. Vběhl v hustém dýmu, který se 
šířil od ložnice, do pokoje malého 
Jindry. Ten ale v  posteli nebyl. To 
už k domu přijížděli hasiči. Ohoře-
lé dětské tělo našli v ložnici pod ok-
nem. Na vyšetřovatele čekal zvlášt-
ní případ. Těžko věřit tomu, že ka-
nystr s benzínem do ložnice přine-
sl právě mrtvý chlapec.            (pur)

soudnička
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N apsali jste nám

MOST -  Ve středu 14. srpna od 
13 do 14 hodin je další termín 
volných jízd na velkém okruhu 
mosteckého autodromu. Speciál 
Škoda Octavia RS je možné pro-
hnat po okruhu za akční cenu.

V rámci projektu OC Race je 
možné si také vyzkoušet okru-
hový speciál Škoda Octavia RS 
III Cup, a to za akční cenu 2 900 
korun. „Auto může řídit praktic-
ky každý včetně fanoušků moto-
ristického sportu, kteří o pilotová-
ní závodního vozu dosud jen sni-
li,“ uvedl obchodní manažer pro 
sport společnosti AUTODROM 
MOST Jakub Krafek.

Účastník volné jízdy absolvuje 
v závodním speciálu dvě kola po 
dráze, tedy zhruba 8,5 kilomet-
ru. „Kdo se na řízení necítí, může 
zvolit taxijízdu v pozici spolujezd-
ce. Sveze ho zkušený závodní jez-

dec, takže o adrenalin určitě ne-
bude nouze. Za zážitek si ale sa-
mozřejmě připlatí, cena taxijízdy 
je 6 000 korun,“ upřesnil Krafek.

Projekt OC Race vznikl po 
rozšíření autoparku společnosti 
AUTODROM MOST o 16 iden-
tických okruhových speciálů 

Škoda Octavia RS III, které pře-
vzala od promotéra poháru OC 
Benet Cup. Projekt zahrnuje po-
dle Jakuba Krafka pět koncep-
tů od uspořádání soukromého 
či veřejného klubového závodu 
po pronájem vozu pro zážitko-
vou jízdu. „Je vhodný pro všech-

ny fanoušky motorsportu a začí-
nající jezdce, nabízí všem shod-
né podmínky. Díky své kompakt-
ní struktuře je ideální kombinací 
mezi časem stráveným na závod-
ní trati a vynaloženými náklady,“ 
doplnil.

(nov)

Autodrom nabízí volné jízdy za akční cenu

Zájemci o řízení závodního vozu nebo taxijízdu se mohou hlásit na e-mailové adrese krafek@autodrom-most.
cz nebo na telefonním čísle +420 702 143 247, podrobné informace o projektu najdou na www.autodrom-
most.cz.

V  Domově pro seniory  
A. Dvořáka Městské správy so-
ciálních služeb v Mostě proběh-
la skupinová canisterapie s pej-
skem Maxem. Max je 3letý Aus-
tralský ovčák, který mimo jiné 
jezdí natáčet reklamy a účastní 
se mnoha natáčení filmů a seri-
álů, takže jsme u nás na zařízení 
měli opravdu filmovou hvězdu. 
Na zahájení celé akce jsme se od 
majitele pejska dozvěděli něco 
o Maxově povaze, že je to velmi 
chytré a inteligentní plemeno, 
které vycítí a rozezná, jak se má 
chovat k dospělému a jak k dí-
těti. Je to velmi citlivé a vníma-

vé plemeno, což bylo znát při 
jeho návštěvě ležících uživatelů, 
kteří se z  důvodu svého zdra-
votního stavu nemohli zúčast-
nit canisterapie, která probíhala 
na zahradě zařízení. Když bylo 
na začátku vše o Maxovi řeče-
no, společně se svým majitelem 
nám ukázal veškeré „psí kusy“, 
které se naučil a které umí. Ská-
kání přes kruhy, přelézání tu-
nelu, prolézání mezi nohami či 
psí tanec nebyl pro Maxe žád-
ný oříšek a vše předvedl na 1*. 
Do vystoupení byl zapojen také 
personál, který pro Maxe slou-
žil jako překážka, či prolézačka, 

takže představení pro naše uži-
vatele bylo opravdu rozmanité. 
Po celém vystoupení se uživa-
telé mohli s  pejskem pomazlit, 
pohladit si ho a dát mu za od-
měnu pamlsek. Myslím si, že 
tato psí návštěva všem zved-
la náladu, což značil úsměv na 
rtech u všech zúčastněných, ale 
také u ležících uživatelů, kte-
ří se s ním mohli také pomazlit 
a rozveselit se.

 
Taťána Sklenářová, DiS., 

sociální pracovnice 
Domov pro seniory  
Antonína Dvořáka

IDM letos zavítá i na mostecký auto-
drom, a to o víkendu 9. – 11. srpna. „Vě-
řím, že domácí fanoušci vytvoří skvělou 
atmosféru a poženou Davida za vítěz-
stvím,“ těší se na sever Čech otec, mana-
žer a šéf rodinného týmu David Kubáň 
starší.  David může sice v Mostě počítat 
s podporou fanoušků, se znalostí trati je 
to však horší. „Pravdou je, že David ne-
má na mosteckém okruhu odjeté ani jed-
no kolo. To ale napravíme. Budeme tré-
novat celý den při volných jízdách agen-
tury Raceczech, a to v úterý 30. července. 

Snad to bude na důkladné seznámení 
se s dráhou a najetí ideální stopy sta-
čit, a David si tak vytvoří určitou vý-
hodu proti soupeřům,“ prozradil tý-
mový plán jeho manažer.

IDM má silnou tradici, letos si 
připomíná 95. výročí premiéry na 
okruzích. Kromě německých se jez-
dí i v Belgii či Nizozemí, letos se po 
delší době vrací do České republiky. 
Vstupenky na srpnový závodní ví-
kend v Mostě je již možné zakoupit. 

(nov)

David Kubáň má nakročeno na bednu
MOST - Jediný český zástupce v mezinárodním německém mistrovství silničních 
motocyklů (iDM) v  letošní sezoně, sedmnáctiletý talent David Kubáň, podává při 
své premiéře v juniorské třídě Supersport 300 na stroji KTM RC390R skvělé výkony. 
Po dvou závodních víkendech drží v průběžném pořadí čtvrtou příčku, je tak v těs-
ném kontaktu s absolutní špičkou. 

 
 

 
 
 

Odstávky teplé vody pro město Most 
 

Červenec 2019 
 

 
TERMÍN 

 
LOKALITA / ČTVRŤ 

 
ROZSAH ODSTÁVKY 

 
DOBA ODSTÁVKY 

 
 
1. 7. – 1. 7. 2019 

 
MOST  
POD NEMOCNICÍ 
FIBICHOVA  
 

 

VS 2 – bl. 236, bl. 236A, bl. 238, bl. 241, bl. 242, MŠ Nezvala 
(č.p.2648), VS 3 – bl. 249, bl. 250A, bl. 250B, bl. 251, bl. 392 
VS Halasova ul., VS 31 – VOŠ, SPgŠ a OA – Z. Fibicha č.p. 
2778, Z. Fibicha 1575, U lomu čp. 1578, bl. 252, VS 18 – bl. 265 
 

 
Začátek - 1. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   1. 7. v 19:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
2. 7. – 4. 7. 2019 

 
 
 
 
 
MOST 
OBRÁNCŮ MÍRU 
VÝSLUNÍ, 
VELEBUDICE 
 

 

VS 11 – bl. 336, bl. 337, bl. 338, bl. 339, bl. 341, bl. 342, bl. 343, 
bl. 344, bl. 345, ZŠ speciální – Z. Štěpánka 2797-2799, 340,  
VS 12 – bl. 365, bl. 367, bl. 369, bl. 370, bl. 371, bl. 372, VS 13 – 
bl. 358, bl. 359, bl. 360, bl. 361, bl. 362, bl. 363, bl. 364, Obránců 
míru čp. 2893, MŠ Hutnická (č.p.2938), VS 14 – bl. 346, bl. 347, 
bl. 350, bl. 351, bl. 352, bl. 353, bl. 354, bl. 355, bl. 356, bl. 357, 
bl. 388, bl. 389, MŠ Sochora (č.p.2937), VS 10 – bl. 331, bl. 333, 
bl. 334. Družstevní čp. 880-881, čp.1734-1736, 1783-1784, 10. ZŠ 
(č.p.2912), VS 809 – bl. 638, bl. 639, bl. 641, SVČ (č.p.414)  
VS Autoservis AUTOPLUS, VS Dopravní podnik,  
VS 2 Velebudice – Grammer Pekárenská 31/I 
VS Ubytovací dům Velebudice, VS OSMOST, VS SČVK – MO, 
VS 1 Velebudice – TS provoz Dělnická čp. 164 
VS Automotoklub Velebudice, VS Dopravní střed. Pošta, VS 
INELSEV Group, VS Jednota, VS Veterina, VS SŠT Velebudice  
 

 
 
 
 
 
 
Začátek - 2. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   4. 7. ve 12:00 hod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3. 7. – 3. 7. 2019 

 
 
 
 
 
 
 
MOST 
PODŽATECKÁ  
U STADIONU  

 

 

VS 49 – bl.402, bl. 403, bl. 404, bl. 405, bl. 406, bl. 414, bl. 415, 
bl. 416, bl. 417, Bělehradská čp. 360, MŠ Bělehradská (č.p.532) 
VS Sportovní hala, VS Hotel Domino, VS 24 – bl. 41, bl. 93-94, 
bl. 94, VS 25 – bl. 42, bl. 43, bl. 44, bl. 48, bl. 52, bl. 53, bl. 54, bl. 
56, bl. 58, bl. 91, bl. 92, bl. 92-93, A. Dvořáka čp. 2165, MŠ 
Dvořáka (č.p.2429), VS 26 – bl. 50, bl. 59, bl. 61, bl. 75, bl. 76, 7. 
ZŠ (č.p.2454), Domov pro seniory Dvořáka (bl.62), VS 27 – bl. 
22, bl. 23, bl. 24, bl. 26, bl. 27, bl. 28, bl. 29, bl. 30, bl. 32, bl. 33, 
bl. 36, bl. 37, bl. 38, bl. 39, bl. 40, VS 28 –bl. 6, bl. 7, bl. 19, bl. 20, 
bl. 95, bl. 95-96, bl. 96, bl. 96-97, bl. 97, M. Alše čp. 3274, bl. 12 
–Policie, Gymnázium – Majakovského čp. 2343, VS 29 – bl. 1, bl. 
3, bl. 8, bl. 9, bl. 10, bl. 11, bl. 13, bl. 16, bl. 17, bl. 18, bl. 98, bl. 
98-99, bl. 99, bl. 99-100, bl. 100, L. Štůra č.p. 2504 
VS RBZS Most, VS Dům 21, VS Vančurova 2107, VS Lada,  
VS J. Lady 2104-06, VS Archiv Most, VS Muzeum 
 

 
 
 
 
 
 
 
Začátek - 3. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   3. 7. v 16:00 hod. 

 
8. 7. – 22. 7. 2019 

 
MOST 
VELEBUDICE 
 
 

 

VS V1 – TS provoz, Dělnická č.p.164; VS OSMOST, VS SČVaK - 
MO, VS Automotoklub Velebudice, VS Dopravní střed. pošta, 
VS INELSEV Group, VS Ubytovací dům Velebudice 

 
Začátek - 8. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   22. 7. v 16:00 hod. 

 
9. 7. – 16. 7. 2019 

 

MOST 
NAD NÁDRAŽÍM 

 

VS 61 - bl.574, bl. 575, bl. 576; VS NS Sever, 
VS Železniční stanice Most 

 

Začátek - 9. 7. od 5:00 hod. 
Konec -   16. 7. v 10:00 hod. 

 
16. 7. – 22. 7. 2019 

 
MOST 
NAD NÁDRAŽÍM 

 
VS Železniční stanice Most  

 
Začátek - 16. 7. od 10:00 hod. 
Konec -   22. 7. ve 12:00 hod. 

 
16. 7. – 27. 7. 2019 

MOST 
POD ŠIBENIKEM 

VS 54 – bl. 503, bl. 504, bl. 509, bl. 512, bl. 513, MŠ Kmocha 
(č.p.1820) 

 

Začátek - 16. 7. od 8:00 hod. 
Konec -   27. 7. v 10:00 hod. 

 
 
bude upřesněno 

 

MOST 
OBRÁNCŮ MÍRU 
POD NEMOCNICÍ 
POD ŠIBENIKEM  
 

 

VS 14 – bl. 346, bl. 347, bl. 350, bl. 351, bl. 352, bl. 353, bl. 354, 
bl. 355, bl. 356, bl. 357, bl. 388, bl. 389, MŠ Sochora (č.p.2937) 
VS 19 – bl. 382, bl. 383, bl. 384, bl. 385, bl. 386 
VS 59 – bl. 518, bl. 519, bl. 520, č.p.1853 

 
 
bude upřesněno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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

aktuální informace 
www.ue.cz 

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

Tepelná pohoda bez starostí 

       
Váš zdroj tepelné pohody 
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Zápis na Seznam světového dědictví UNESCO vítá s potěše-
ním také ředitelka Destinační agentury Krušné hory Eva Maříková: 
„Je to ohromný úspěch a pro turisty otevřené dveře s pozvánkou do 
Krušných hor. Krušné hory jsou samy o sobě výjimečným a krásným 
místem. V posledních letech je stále více turistů objevuje a upřednost-
ňuje před jinými lokalitami v  republice. Po úspěšném zápisu na se-
znam památek UNESCO očekáváme také významný nárůst počtu tu-
ristů, a to nejen v místech, která mají s Hornickou krajinou Krušno-
hoří bezprostřední spojení.“ Pro Českou republiku znamená potvr-
zení výjimečné světové hodnoty Krušných hor první úspěšný zápis 
na Seznam světového dědictví po 16 letech. Naposledy byla na tento 
prestižní seznam zapsána v roce 2003 Třebíč – Židovská čtvrť a ba-
zilika sv. Prokopa.

Za dolarem hledej horníky z Krušných hor
Zdůvodnění výjimečné světové hodnoty Hornického regionu 

Erzgebirge/Krušnohoří je podloženo mimo jiné světově významný-
mi vynálezy a inovacemi v oblasti báňských a hutních technologií, 
které se zvláště v 16. století, ale i později úspěšně šířily z Krušných 
hor do celé Evropy i zámoří, a o globální význam Krušných hor pro 
rozvoj báňské legislativy, administrativy a školství, ale také měno-
vých systémů. To dokládá i příběh jáchymovského tolaru, z nějž se 
na více než 300 let vyvinulo celoevropské platidlo a který dal název 
i americkému dolaru. Díky více než 800 letům téměř soustavné těž-
by a zpracování rud vznikla v Krušných horách jedinečná hornická 
krajina s unikátními montánními památkami v nadzemí i podzemí 
a s hustou sítí specifických horních měst, která nemá ve světě ob-
doby. Tyto památky dokládají způsoby těžby a úpravy různých rud 
ve všech obdobích od 12. až do 20. století, především pak rud stříb-
ra, cínu, kobaltu, železa a naposledy uranu.                                 (pur) 

Krušné hory se zapsaly do UNESCO

NomiNace za České kRušNoHořÍ: 
Hornická krajina Jáchymov 
Hornická krajina abertamy – Boží Dar – Horní Blatná 
Rudá věž smrti 
Hornická krajina krupka 
Hornická krajina mědník

str. 1

Areál štoly Starý Martin, foto Petr Vacek O zápisu Krušnohoří do UNESCO rozhodl výbor světového dědictví v ázerbajdžánském Baku.

Historické jádro města Krupka při pohledu z hradu
Kaple sv. Wolfganga  
na Komáří vížceBazilika v Bohosudově

Torzo věže hradu Krupka nad štítovou zdí.
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VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

od 28.000,- Kč
www.starcam.cz prace@nemak.com www.nemak.com+420 605 630 611 prace@starcam.cz

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

LiTVíNOV – Nejteplejší den před 
prázdninami zasedali litvínov-
ští zastupitelé. Podruhé se jejich 
jednání přenášelo on-line. Za-
tímco první pokus se neobešel 
bez komplikací a poruch, tento-
krát byl přenos zřetelný. Sledo-
valo ho ale jen minimum lidí. 

Nové sedačky  
se nelíbí opozici

Zastupitelé schválili dofinan-
cování výměny sedaček v kino-
sále litvínovské Citadely, na kte-
rou hodlá SPORTaS získat pení-
ze z dotace i od sponzorů. Do-
taci plánuje  získat ze Státního 
fondu kinematografie, kde už 
jednou ze žádostí společnost 
uspěla. O pomoc bude žádat ta-
ké Ústecký kraj, firmy a občany 
z Litvínova. Lidé a firmy mohou 
přispět při akci Adoptuji si svou 
sedačku. Nové sedačky zaberou 
v  sále více místa, a tak s sebou 
pohodlné moderní sezení při-
nese i jednu nevýhodu. Uby-
de téměř padesát míst.  Nákla-
dy se odhadují na zhruba 3 mili-
óny korun. S uvolněním financí 
na výměnu sedaček nesouhla-
sil zastupitel Jiří Biolek  (STAN). 
Upozornil, že sedačky byly ne-
dávno rekonstruovány a čalou-
něny. „Tři milióny by město urči-
tě mohlo využít jinak,“ apeloval. 
Zastupitelé ale dali pohodlnější-
mu sezení zelenou.

V srpnu začnou práce 
na ulici Ke Střelnici
V  srpnu by měly začít prá-

ce na rekonstrukci komunika-
cí v ulicích Gorkého a Ke Střel-
nici. Na práce za 8 mil. Kč hle-

dá město zhotovitele.  Obě ulice 
by měl stihnout za čtrnáct týd-
nů.  Jedná se o akce zařazené ve 
schváleném Akčním plánu roz-
voje Litvínova pro rok 2019. Na  
posledním jednání radní schvá-
lili zadávací dokumentaci veřej-
né zakázky, a to zjednodušeným 
podlimitním řízením. Předmě-
tem zakázky jsou stavební práce 
související se stavebními úpra-
vami komunikací a chodníků 
v obou ulicích.

Zelení a piráti chtějí 
nová pravidla 

Projednávání prominutí po-
hledávky Fotbalovému klubu 

Litvínov z  loňského roku ve 
výši bezmála čtvrt miliónu ko-
run využil zastupitelský klub 
Litvínov DO TOHO! k  výzvě 
k narovnání podpory do mlá-
dežnického sportu. Zastupite-
lé z  tohoto uskupení upozor-
nili, že prominutí pohledávek 
klubu, který neplatí faktury, 
není správné. Navrhovali změ-
nu pravidel pro poskytování 
dotací do sportu a aby kluby 
dostávaly spravedlivě shodně 
podle počtu zapsaných spor-
tujících dětí. „Vloni bylo ex-
trémní sucho a Fotbalový klub 
Litvínov zaplatil o částku, kte-
rou mu dnes promíjíme, ví-
ce za zavlažování trávníků. Je 

otázka jestli není podpora pro 
klub  poddimenzovaná,“ opo-
noval kolegům z  opozice Ro-
man Ziegler (ANO). Pokud 
by zastupitelé dluh fotbalis-
tům neprominuli, letos by ne-
mohl žádat o dotaci od města 
a znamenalo by to konec mlá-
dežnického fotbalu v  Litvíno-
vě. I k tomu přihlížela většina 
zastupitelů, která zvedla ruku 
pro. O nových pravidlech pro 
poskytování dotací město za-
tím neuvažuje. Jednat se ale 
bude o tom, zda fotbalový are-
ál na Lomské bude dál spravo-
vat fotbalový klub, nebo zda 
město nenajde jiné řešení. 

 (pur)

Na on-line zastupitelstvo si lidé ještě nezvykli

Jednání litvínovských zastupitelů mohou občané sledovat v přímém přenosu.

Tematický akční plán pro Ja-
nov navazuje na schválený stra-
tegický dokument, ve kterém je 
uvedeno, že nový akční plán pro 
Janov bude schválen právě v le-
tošním roce. Tematický plán za-
hrnuje opatření z oblasti bydle-
ní, bezpečnosti, sociálních slu-
žeb a zaměstnanosti. Vytvořila 
ho Policie ČR spolu s Městskou 
policií Litvínov, ZŠ a MŠ Litví-
nov-Janov a Úřadem práce ČR. 
Pro některé zastupitele byl ale  
dokument červeným hadrem. 
„Janovu nepomůžeme tímto ma-
teriálem ani minimálně. Je nut-
né, aby stát konečně zabránil ob-
chodu s  chudobou a vydělávání 
na bytech v sociálně vyloučených 
lokalitách. Majitelé bytů v Jano-
vě nejsou ani odtud, jen si z Jano-
va dělají dojnou krávu,“ rozohnil 

se radní Roman Ziegler (ANO). 
„Změna situace v  Janově a dal-
ších sociálně vyloučených lokali-
tách je věcí legislativních opatře-
ní a celé vlády. Za rok ani za dva 
změnu nečekejte. Už jsem ale za-
žil dobu, kdy se s Janovem nedě-
lalo vůbec nic a všichni víme, jak 
to dopadlo. Bez těchto aktivit, ja-
kou je Tematický akční plán pro 
Janov, na které v  Praze slyší, to 
nejde a Litvínov se bez nich neo-
bejde,“ připomněl Martin Klika 
(ČSSD). „Tematický akční plán 
pro Janov představuje klíčový do-
kument pro získání finančních 
prostředků z evropských zdrojů 
a bude nezbytným podkladem 
žádostí o dotace,“ vysvětlila sta-
rostka města Kamila Bláhová. 

V  roce 2015 uzavřel Litvínov 
memorandum o spolupráci s od-

borem pro sociální začleňová-
ní Úřadu vlády ČR. Díky němu  
může o dotace pro Janov žádat. 

Nakonec materiál dostal podpo-
ru i těch zastupitelů, kterým ne-
byl tak úplně po vůli.           (pur)

Akční plán pro Janov vyvolal emoce

Politici  se nakonec shodli, že nemohou situaci v  Janově ignorovat  
a vláda na strategické dokumenty, akční a tematické plány prostě slyší.

LiTVíNOV – Litvínovští zastupitelé schvalovali Tematický akční plán 
pro Janov. Neobešlo se to bez emocí. 

Od 24. 6. dO 31. 8. 2019 je Otevírací  
dOba prOdeje nOvých vOzů:

Pondělí 9.00 - 17.00 | Úterý 9.00 - 17.00 
Středa 9.00 - 17.00 | Čtvrtek 9.00 - 17.00 
Pátek 9.00 - 17.00 | Sobota 9.00 - 12.00 

Neděle zavřeno

děkujeme za pochopení. 
váš autosalon Most
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PŘIJME ZAMĚSTNANCE NA POZICI 

SANITÁŘE
Nabízíme:
• Nástup ihned
• Zajímavé mzdové podmínky
• Moderní pracoviště
• Práci pro stabilní a úspěšnou společnost
•  Zaměstnanecké benefity 

(5 týdnů dovolené, příspěvek 
na stravování, příspěvek na penzijní 
připojištění aj.)

Požadujeme:
•  Odbornou způsobilost 

k výkonu povolání 
• Zdravotní způsobilost
• Spolehlivost a samostatnost

Pozn.: Zájemci bez potřebné kvalifikace 
mohou absolvovat sanitářský kurz 
za finanční účasti zaměstnavatele.

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

Významný zaměstnavatel v regionu společnost 
Coal Services, a. s., člen silné energetické 

skupiny Sev.en Energy, nabízí a hledá

eLekTRomecHaNik
s náborovým příspěvkem 50 000 kč

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
 � kontrola, údržba a opravy různých typů zabezpečovacích 

zařízení WSSB Export; GS II., III.; AŽD; MODEST; kabelových 
rozvodů v kolejové dopravě 

Požadujeme: 
 � velmi dobrý zdravotní stav – smyslová zdravotní způsobilost, 

práce ve výškách

 � spolehlivost, odpovědnost, důslednost

kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: SOU nebo SŠ – obor elektro – slaboproud 

 � min. § 5 Vyhl. č. 50/1978

 � praxe přímo na zabezpečovacím zařízení výhodou

Nabízíme:
 � náborový příspěvek ve výši 50 000 Kč – jen v případě splnění 

kvalif. předpokladů vzdělání a Vyhl. 50/1978

 � platové ohodnocení odpovídající zařazení do 6. tarifního 
stupně 

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000 
Kč rok), 6 týdnů dovolené (celkem 30 dnů), příspěvek 
na stravování a řada dalších výhod a od nového roku po 
zapracování pak: 

 › příspěvek na penzijní připojištění minimálně 550 Kč mě-
síčně

 › program Zdraví – karta Benefity v hodnotě 10 500 Kč na 
rok (čerpání na dovolenou, sport.zařízení, léky, kulturu)

 � možnost profesního a osobního rozvoje 

 � zázemí společnosti, která je součástí silné energetické 
skupiny

 � smlouvu na dobu určitou s  předpokladem prodloužení na 
dobu neurčitou

 � pracovní dobu Po – Pá v ranních 8 hodinových směnách (6:00 
– 14:00)

Nástup možný od: nejdříve od 1. 9. 2019
Pracoviště: Most
Bližší informace:   Vladimír Štefánek tel. 478 003 612;  
 Ing. Michaela Krejčová,  
 tel. 478 003 213
Písemné přihlášky:   motivační dopis a životopis   
 zasílejte na e-mail:  
 v.stefanek@7group.cz nebo poštou  
 na adresu: Vladimír Štefánek,   
 Coal Services a.s., V. Řezáče 315,  
 434 67 Most

Podpora pro  
autodrom

Zastupitelé schválili přes  
1,1 mil. Kč na neinvestiční do-
tace a 148 tisíc na investiční do-
tace. Mimo jiné 100 tisíc ko-
run získá město Most na koná-
ní Mosteckých slavností  a 500 
tisíc korun Autodrom Most na 
projekt Bezpečná cesta do školy 
v Ústeckém kraji, který navazu-
je na stejnojmenný projekt z mi-
nulých let. Zaměřuje se přede-
vším na děti z prvních tříd. Je-
ho součástí je i předání balíč-
ku s  předměty prevence včetně 
reflexních prvků pro každého 
prvňáčka v Ústeckém kraji. 

Čtvrtá výzva  
kotlíkové dotace

Z celkové dotace 167,7 mil.  
Kč, kterou Ústecký kraj získal 
z Operačního programu Ži-
votní prostředí, je vyčleněno  
160,3 mil. Kč na výměnu zasta-
ralých zdrojů tepla na pevná pa-
liva. Odvíjí se od počtu kotlů 
k výměně se zohledněním kvali-
ty ovzduší v Ústeckém kraji. Do 
30. června 2023 by v Ústeckém 
kraji mělo být vyměněno mini-
málně 1 610 kotlů. Účelem do-
tačního programu je výměna 
stávajících ručně plněných kotlů 
na tuhá paliva 1. a 2. emisní tří-
dy za nové  nízkoemisní tepelné 
zdroje v rodinných domech ur-
čených k bydlení na území Ús-
teckého kraje, u kterých je vlast-
níkem fyzická osoba. 

Dofinancování 
sociálních služeb

V  Ústeckém kraji chybí  
465 miliónů korun na sociál-
ní služby. I přes dvoumiliardové 
deklarované navýšení ze strany 
ministerstva práce a sociálních 
věcí vláda uvolnila pouze jednu 
miliardu. „Evropské finance pře-
sunuté z Operačního programu 
Zaměstnanost krajům vzniklou 
situaci také neřeší, protože jde 
v případě dotačního titulu o vel-
mi zdlouhavý proces a aktuál-

ní kritickou situaci je nutné řešit 
ihned. Z evropských fondů je si-
ce možné získat další 1,5 miliar-
dy, ovšem vše podléhá schvalová-
ní nejen na úrovni krajů, ale ta-
ké na úrovni MPSV. Stále platí, 
že některé služby v Ústeckém kra-
ji mají finanční prostředky pou-
ze do září letošního roku. Zno-
vu apelujeme na vládu, aby situ-
aci vyřešila okamžitě, tedy v řá-
du dnů. Zastupitelé našeho kraje 
jsou připraveni se sejít i na mi-
mořádném jednání, aby byl pro-

ces opravdu rychlý. Již není na co 
čekat, sociální služby jsou před 
kritickým a zásadním rozhodnu-
tím. Ministerstvo i vláda ví o ne-
dostatku financí několik měsíců,“ 
uvedl náměstek hejtmana Ústec-
kého kraje Martin Klika. Ústec-
ký kraj žádal MPSV o dotaci na 
podporu sociálních služeb v kra-
ji na rok 2019 přes 2 mil.  Kč. Ob-
držel ale pouze 1,4 mil. Kč. Ně-
která sociální zařízení v kraji ma-
jí prostředky na platy zaměst-
nanců pouze do září.           (pur)

O čem jednali krajští zastupitelé

Cena bude udělena již poos-
mé. Ocenění získají odměnu pa-
desát tisíc korun. Odbor kancelá-
ře hejtmana  obdržel 27 nomina-
cí, z toho 5 za regionální rozvoj, 
10 za sociální a zdravotní oblast 

včetně záchrany lidského života, 
3 za vědu a výzkum, 6 za kultu-
ru a 3 za sport. Za regionální roz-
voj byla zvolena na cenu hejtma-
na Ludmila Holadová, bývalá ře-
ditelka Okresní agrární komo-

ry Most od jejího založení. Byla 
oporou zemědělců celého kra-
je a zasloužila se o rozvoj země-
dělské výroby. Ludmila Holadová 
byla řadu let organizátorkou ak-
cí krajského významu, jako Regi-
onální potravina, Potravina kra-
je Přemysla Oráče nebo Dožín-
ky. Za sociální a zdravotní oblast 
včetně záchrany lidského života 
získal cenu MUDr. Pavel Dlou-

hý, primář Infekčního odděle-
ní Masarykovy nemocnice a ve-
doucí AIDS centra. Za vědu a vý-
zkum byl oceněn prof. RNDr. Jiří 
Cihlář, CSc., profesor na Příro-
dovědecké fakultě Univerzity J. E. 
Purkyně, v kategorii kultura Mi-
roslav Rejha, kapelník dechového 
orchestru Lounská třináctka, a ve 
sportu Ing. Pavel Budínský, tre-
nér A mužstva BK Děčín.    (pur)

Cenu hejtmana získala Ludmila Holadová
ÚSTECKÝ KRAJ – Krajští zastupitelé schválili pět osobností, které 
získají Cenu hejtmana Ústeckého kraje za rok 2018. Za regionální 
rozvoj získala cenu předsedkyně Okresní agrární komory Most Lud-
mila Holadová. 

V litvínovské knihovně  
začaly prázdniny 

LiTVíNOV - V litvínovské knihov-
ně běží zkrácený letní provoz. 
Využít můžete prázdninovou 
službu „Kniha do kufru“.

Knihovna nabízí čtenářům, 
kteří ještě neodjeli, že jim naloží 
do kufru spousty knih na cestu. 
V  oddělení pro dospělé je při-
pravena výstavka knih na prázd-
niny a dovolenou – Kniha do 
kufru. Létu je přizpůsobena také 
výpůjční lhůta. Momentálně lze 
zapůjčit knihy až do 19. 8. a jis-
tě to není konečné datum. „Jsme 
připraveni. Naložíme čtenářům, 
co si jen budou přát… tedy knihy 
a audioknihy,“ dodala s  úsmě-
vem ve-
doucí od-
dělení pro 
d o s p ě l é 
Michaela 
Hrabinská. 

(nov)

V Lednici na Moravě probě-
hl   XIII. ročník OENOFORA – 
Czech Intl. Wine Competition. 
Jako jediná soutěž u nás se ko-
ná pod záštitou mezinárodní fe-
derace OIV. Vína tak hodnoti-
la komise složená minimálně 

z poloviny odborníků ze zahra-
ničí. Zámecké vinařství Johann 
W z Třebívlic opět bodovalo. 
„Přes přísné hodnocení bereme 
výsledek jako jeden z největších 
dosavadních úspěchů našeho vi-
nařství,“ uvedl ředitel vinař-

ství Martin Jaroš.  Pinot 
Gris 2015 získal velkou 
zlatou medaili (s 93,2 
body ze 100) a Pinot 
Blanc 2015 zlatou me-
daili (s 88 body). „Jsme 
opět hrdí na práci našich 
lidí jak na vinici, tak ve 
sklepě,“ dodal ředitel.

(nov)

Dvě zlaté za Pinot pro vinařství Johann W
TŘEBíVLiCE - Zámecké vinařství Johan W z Třebívlic přivezlo za své 
víno další medaile. Tentokrát z Lednice.

Ilustrační foto
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MĚSTO LOM NABÍZÍ 

PRONÁJEM
VOLNÝCH

UBYTOVACÍCH
APARTMÁNŮ

Město Lom nabízí k pronájmu volné ubytova-
cí apartmány v budově PPS v ulici ČSA 

č. p. 487. Vhodné jsou pro dospělé osoby od 
50 let a starší. V současné době jsou v nabídce 
dva volné apartmány v prvním patře budovy. 

Prohlídka je možná kdykoli po předchozí 
domluvě s pracovnicí v sociálních službách 

na telefonu 704 070 842. 

Nabídku a bližší informace se zájem-
ci dozví na městském úřadu v kance-
láři číslo 14 a na telefonu 476 769 864.

Apartmány jsou sice v penzionu, ale nájemce má 
k dispozici vlastní byt a sociální služby může 

využívat jen, bude-li chtít.

 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

MEZiBOŘí – Na začátku prázd-
nin zhodnotila sedmičlenná 
komise všech třináct přihláše-
ných předzahrádek, které sou-
těží o titul té nejkrásnější v Me-
ziboří pro rok 2019. Zaujmout 
porotu mají pěstitelé šanci až 
do konce října. 

Soutěž pro činorodé zahrád-
káře  odstartovala 1. května. 
Hodnocení předzahrádek pro-
bíhá průběžně. Vítěz bude vy-
hlášen v listopadu. Prvních pět 
výherců obdrží cenové pou-
kázky na nákup zahradnického 
zboží. Porota bude minimálně 
pětičlenná. Během hodnotící-
ho období budou porotci poři-
zovat fotografie předzahrádek. 
Ty jsou už nyní zveřejněny spo-
lečně se jménem a příjmením 
soutěžícího a místem předza-
hrádky na webových stránkách 
města. Přihlášenou předza-
hrádku si porotci prohlédnou 
minimálně pětkrát od května 

do října tak, aby měli možnost 
posoudit její vzhled v  různých 
vegetačních obdobích rostlin. 
Všechna místa budou posuzo-
vána všemi porotci a ve stejný 
den. Posuzovat budou celkový 
dojem, nápad a plochu před-
zahrádky. „Soutěž se v Mezibo-

ří ujala, lidé se hlásí, a to nás sa-
mozřejmě těší. Už dříve jsme si 
všimli, že lidé pečují o své oko-
lí, o prostranství před domy, kde 
žijí. A nejedná se pouze o je-
jich vlastní domy a pozemky, ale 
o veřejné prostranství. Jsem rád, 
že není obyvatelům Meziboří 

jedno, jak město vypadá, a že 
přispívají k  jeho zkrášlení,“ ří-
ká starosta města Petr Červen-
ka. Každoročně se do soutě-
že přihlásí zhruba stejný počet 
soutěžících. Ani letos jich není 
méně než předchozí roky. 

(pur)

Soutěž o nejkrásnější předzahrádku je v polovině

Mnozí z návštěvníků, kteří se 
v uplynulých dnech přišli na Mi-
ladu osvěžit, je vyzkoušeli, sot-
va byl zatlučen poslední hřebík. 
„A někdy ani to ne. Ještě jsme do-
končovali poslední kabinu a v  té 
sousední se už převlékala paní. 
Stejně tak to bylo i s odpočinko-
vými místy - lidé ani nepotřebo-
vali návod, hned všechno využi-
li,“ popsal Luboš Otradovic, je-
den ze studentů. Takřka oka-
mžitě se objevily první časopisy 
a knihy v  originálních kniho-
budkách. „Budeme rádi, když se 
poličky zaplní, takže vítána je ka-
ždá kniha nebo časopis, které lidé 
přinesou,“ doplnila Hana Volfo-
vá, mluvčí Palivového kombiná-
tu Ústí, který celé území jezera 
Milada spravuje. Své představy 
mohli studenti z  jižních Čech, 
Prahy, Ústeckého i Pardubické-
ho kraje realizovat díky Nada-
ci ČEZ a Dobrovolnému svazku 
obcí jezera Milada.

Členem svazku je také měs-
to Chabařovice, jehož staros-
ta, Josef Kusebauch, si myslí, že 
by mohla vzniknout nová tra-

dice. „Rádi bychom postupně ví-
ce zabydleli tento rozlehlý pro-
stor. Dřevěné prvky sem zapad-
ly a lidé je okamžitě přijali,“ ře-
kl. Stejného názoru byl i Tomáš 
Vlach, náměstek primátora Ústí 
nad Labem. „Milada má obrov-
ský potenciál. Studenti předved-
li, jak málo stačí k posunu, i když 
není snadné na podobné akce se-
hnat finanční prostředky. V příš-
tím roce bychom rádi akci zo-
pakovali a studenti jistě přijdou 
s dalšími originálními nápady.“ 
vyjádřil se.

PKÚ, který vytvořil technic-
ko-organizační podmínky pro 
realizaci studentského worksho-
pu, pokračuje i během letních 
týdnů v budování infrastruktury 
na jezeře. Díky tomu se do příš-
tího roku výrazně zlepší pod-
mínky pro podnikatele, kteří 
tu nabízejí služby v podobě ob-
čerstvení a půjčoven sportov-
ních potřeb, ale zejména pro ty, 
kteří na Miladu chodí odpočí-
vat. Elektřina, voda, kanalizace, 
to vše umožní další oživení této 
nové krajiny.                         (nov)

Po studentském workshopu se na 
Miladě objevilo mnoho novinek

První zářijový týden bude pl-
ný společných aktivit a zážit-
ků. „Letos je hostitelské město 
Meziboří a samozřejmě chceme, 
aby to u nás měly děti co nejhez-
čí. Připravujeme pro ně boha-
tý program. Bude se sportovat, 

jezdit na výlety a chybět nebu-
de ani společenská akce,“ pro-
zradila něco málo z  chystané-
ho setkání tajemnice Městského 
úřadu Meziboří Kateřina Liper-
tová. Pro návštěvníky z  cizích 
zemí připravilo Meziboří výlet 

do Prahy. Mezinárodní sportov-
ní klání se odehraje v areálu Klí-
ny. „Děti se rozdělí do smíšených 
družstev, takže proti sobě nebu-
dou stát jednotlivé národy. V ka-
ždém družstvu bude stejný počet 
českých, německých a italských 
dětí,“ přiblížila   Kateřina Liper-
tová. Jeden večer věnuje hosti-
tel společenské události. Tou má 
být večeře v duchu národní ku-
chyně. „Naše dívky připraví tra-

diční česká jídla, kterými pohos-
tí ostatní. Italské děti s sebou ve-
zou stroje na výrobu domácích 
těstovin. Přivezou čerstvé suro-
viny, a dokonce i kuchařku, kte-
rá jim s přípravou typických ital-
ský omáček pomůže,“ poodkry-
la další cípek z chystané akce ta-
jemnice města. Součástí setkání 
dětí tří partnerských měst bude  
také akademie, kde děti předve-
dou, co umí.                          (pur)

Do Meziboří míří děti z Itálie i Německa
MEZiBOŘí – Na návštěvu dětí z partnerských měst Sogliana de Ru-
bicone a Saydy se během prázdnin připravuje Meziboří. Hned prv-
ní poprázdninový týden bude patřit přátelskému setkání tří měst ze 
třech zemí.

MiLADA - Celý minulý týden tábořili na jezeře Milada studenti Fa-
kulty stavební ČVUT Praha, aby v rámci prázdninového workshopu 
zpříjemnili návštěvníkům pobyt u jezera novými objekty. Na hlavní 
pláži se objevily dřevěné lavičky, převlékárny, knižní koutky, odpo-
čívadla a stinná místa. 

Odpočívárna Pentagon

Lavička Převlékárna

Knihobudka

Kdo letos překoná loňského vítěze?
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Seznam distribučních 
míst týdeníku Homér

Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, 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, Podkruš-
nohorská poliklinika, plavecký ba-
zén, hospoda Černice, zdravotní 
středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vr-

skmaň, Bílina, Malé Březno, Strup-
čice, Teplice, Jirkov, Chomutov

Hlavní oblasti činnosti zaměstnance v uvedené pozici:
 � nákup materiálu dle požadavků 
 � příprava a administrace výběrových řízení
 � obchodní jednání, udržování a posilování vztahů s dodavateli 
 � sjednávání cenových a dodacích podmínek
 � vytváření nákupní strategie v rámci svěřeného sortimentu
 � práce v systému SAP

Požadujeme:
 � velmi dobré komunikační, vyjednávací a prezentační dovednosti 
 � kreativní a profesionální přístup, loajalitu, diskrétnost a spoleh-

livost
 � samostatnost, systematičnost a pečlivost
 � schopnost týmové spolupráce i samostatného rozhodování

kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: SŠ/VŠ, zaměření nejlépe technického nebo ekonomic-

kého směru
 � velmi dobrá uživatelská znalost MS Office (Excel, Word),
 � ŘP skupiny „B“,
 � zkušenosti z oblasti nákupu výhodou,
 � znalost prostředí SAP výhodou
 � znalost AJ nebo NJ výhodou

Nabízíme:
 � firemní benefity - mimo jiné: 6 týdnů dovolené, 13. plat, příspě-

vek na stravování
 � od nového roku po zapracování: příspěvek na penzijní připojiš-

tění 550 Kč měsíčně; program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 
Kč na rok (čerpání na dovolenou, sportovní zařízení, léky, kultu-
ru)

 � mobilní telefon s výhodným tarifem i pro rodinné příslušníky
 � finanční ohodnocení odpovídající dosažené kvalifikaci a praxi,
 � zajímavou práci v přátelském kolektivu a v příjemném pracov-

ním prostředí,
 � možnost profesního a kariérního rozvoje,

Nástup možný od: nejdříve od 1. 9. 2019
Pracoviště: Most
Bližší informace:   Vladimír Štefánek tel. 478  003  612;  
 Ing. Michaela Krejčová, tel. 478 003 213
Písemné přihlášky:   motivační dopis a životopis zasílejte  
 na e-mail: v.stefanek@7group.cz 
nebo poštou na adresu:  Vladimír Štefánek, Coal Services a.s.,  
 V. Řezáče 315, 434 67 Most

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

ReFeReNT zÁsoBoVÁNÍ

Od prosince tohoto roku vy-
jede na koleje větší množství do-
pravců i na linky každodenní 
dopravy. „Integrovaný tarif Do-
pravy Ústeckého kraje umí cestu-
jícího odbavit a přepravit napříč 
krajem bez ohledu na dopravce 
a bez ohledu na to, zda se jedná 

o vlak, autobus nebo loď. Cestují-
cí jsou zvyklí koupit si jednu jíz-
denku a očekávají svezení až do 
svého cíle. Proto musíme spolu-
pracovat na tom, aby v  provozu 
železnice fungovaly například ná-
vaznosti a čekání na přípoje,“ ře-
kl dopravcům náměstek pro do-

pravu Ústeckého kraje Jaroslav 
Komínek. K tomu by měl pomo-
ci připravovaný centrální dispe-
čink Dopravy Ústeckého kraje. 
Důležitá ale je především spolu-
práce mezi dopravci na železnici 
pro zachování spojení. „Pro ob-
jednatele – Ústecký kraj je důleži-
tá spokojenost cestujícího na celé 
jeho cestě v rámci Dopravy Ústec-
kého kraje, s  libovolným doprav-
cem, ať už vlakem, autobusem ne-
bo MHD,“ dodal náměstek.

Nový jízdní řád obsahuje ně-
kolik pozitivních změn, jako po-

sílení provozu na některých lin-
kách, zavedení pravidelného 
provozu na trati zvané Švestková 
dráha s  modernizovanými vo-
zidly a atraktivním jízdním řá-
dem, nebo například zrychlení 
spojení po modernizované tra-
ti Lovosice - Louny. Kromě no-
vých smluv nových dopravců 
přinese rok 2020 bohužel i nega-
tiva - obecně je plánováno hod-
ně výluk a je stále těžší udržet 
jízdní řád s návaznostmi tak, jak 
jsou na něj cestující v Ústeckém 
kraji zvyklí.                             (nov)

Na kraji se rýsuje jízdní řád pro rok 2020

DERATIZACE
DEZINSEKCE
DEZINFEKCE
+420 775 287 061
+420 777 287 069
deratizace@zdenek-bilek.cz

ÚSTECKÝ KRAJ - V Ústeckém kraji proběhlo historicky první jedná-
ní, na kterém se setkali všichni železniční dopravci vybraní pro nové 
smluvní období, aby spolupracovali na přípravě jízdního řádu pro 
rok 2020. U jednoho stolu zasedli pracovníci odboru dopravy kraj-
ského úřadu se zástupci Českých drah, RegioJetu, společností AŽD 
Praha, GW Train Regio a Die Länderbahn. 

ÚSTECKÝ KRAJ - Zubrnická 
museální železnice a Svazek 
obcí Úštěcka zahájily historic-
kou autobusovou linku T32 
Úštěk - Zubrnice a zpět. Autobu-
sová linka nahrazuje zatím chy-
bějící pokračování železničního 
spojení ze Zubrnic do Úštěka.

Spolku se podařilo zajistit je-
dinou pravidelnou historickou 
autobusovou linku v České re-
publice s integrací a moder-
ním odbavovacím systémem. 
Autobus bude jezdit přes zají-
mavá turistická místa, napří-
klad obec Levín, kde se v ro-
ce 1975 na nádraží a trati natá-
čel film Páni kluci. Historickým 
autobusem se svezl také náměs-
tek pro dopravu Jaroslav Komí-
nek. „Tato unikátní autobuso-
vá linka bude pro turisty určitě 
zajímavým zpestřením. Samot-
ná vlaková linka T3 do Zubr-
nic se těší zaslouženému zájmu 

cestujících i Ústeckého kraje a já 
osobně fandím nadšencům, kte-
ří se o trať starají a mají s ní plá-
ny i do budoucna,“ řekl náměs-
tek Komínek.

V současné době je na čás-
ti železniční tratě obnoven 
provoz v délce 6 km z Velké-
ho Března do Zubrnic, kde jez-
dí turistické historické vlaky 
o všech víkendech a svátcích. 

Trať dříve dále pokračovala 
dalších 13 km přes Lovečkovi-
ce, Levín a Úštěk, kde nyní pro-
voz nahrazuje právě historic-
ký autobus. Spolek má v plánu 
postupnou obnovu trati. Trať 
Velké Březno - Lovečkovice - 
Verneřice - Úštěk byla zruše-
na v roce 1978. Od roku 2008 
je majetkem zapsaného spolku 
Zubrnická museální železnice, 

kterému se povedlo dosáhnout, 
jako jedinému v České repub-
lice, opět statutu dráhy. V ro-
ce 2010 byl na části trati Vel-
ké Březno - Zubrnice obnoven 
provoz a od roku 2017 zde jez-
dí vlaky na objednávku Ústec-
kého kraje jako turistická linka 
T3. V současné době se pracuje 
na prodloužení dalších úseků. 

(nov)

Chcete zpestření? Svezte se historickým busem!

Tematické gastro soboty
TŘEBÍVLICE - Léto a víkendy rovná se jediné: výlety a zase výlety! Abyste 

nemuseli vozit svačinu, anebo pokud vám dojdou nápady KAM a ZA ČÍM ještě, 
připravilo Zámecké vinařství Johann W Třebívlice tematické gastro soboty. Pan 
šéfkuchař každou z uvedených sobot nachystá dobroty speciálně na dané téma. 
A jaké to budou? Níže uvádíme úplný seznam termínů, ovšem jednotlivé kon-
krétní dobroty zámecká restaurace odtajní vždy až v daném týdnu na Facebooku 
Johann W.                                                                                                               (nov)

13. července – meruňková sobota
20. července – rybí sobota
27. července – zeleninová sobota
 3. srpna – uzenářská sobota
10. srpna – sladká sobota
17. srpna – bramborová sobota
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Začne prodej 
permanentek na 

hokej
Už jen pár dní zbývá do 

startu prodeje permanent-
ních vstupenek na nový roč-
ník hokejové extraligy v Lit-
vínově. Od pondělí 15. čer-
vence bude možné  na po-
kladně Zimního stadionu 
Ivana Hlinky v Litvínově za-
koupit permanentku na nad-
cházející sezonu. Spolu s ní si 
mohou zájemci rovnou kou-
pit také vstupenku na Open 
Air utkání v Drážďanech. 

Kopisty slavily  
100 let fotbalu

Fotbalisté TJ Kopisty sla-
vili 100 let klubu. Celoden-
ní program patřil všem vě-
kovým kategoriím. Svůj um 
předvedli žáci, týmy starých 
gard z Mostecka sehrály tur-
naj a oslavy vyvrcholily zápa-
sem A týmu proti staré gar-
dě FK Teplice. Klub byl pů-
vodně jako SK Kopisty zalo-
žen v dubnu 1919.

Souš začíná doma, 
hostí Štětí

Nový ročník fotbalové di-
vizní skupiny B začíná náš 
jediný zástupce v  soutě-
ži, tým Baníku Souš, doma. 
V sobotu 10. srpna od 15.00 
hodin přivítá na svém hřišti 
soupeře ze Štětí.

MFK začíná doma 
s Lovosicemi

Byly rozlosovány kraj-
ské fotbalové soutěže. Z  di-
vize spadlý Mostecký FK se 
v prvním kole krajského pře-
boru představí na domácím 
hřišti, a to 10. srpna, kdy bu-
de mít za soupeře celek FK 
Lovosice. 

Lvy čeká v přípravě 
osm zápasů

Druholigový hokejový 
tým Mostečtí Lvi má v plánu 
před zahájením mistrovské 
soutěže sehrát celkem osm 
přípravných utkání. První je 
na programu 9. srpna na le-
dě pražské Kobry. Poprvé se 
na domácím ledě mužstvo 
představí 20. srpna pří odve-
tě s Kobrou.  

V I. A – třídě nemáme 
zástupce

Po reorganizaci krajských 
soutěží a poté, co se I. A – 
třída smrskla do jediné sku-
piny, nezbylo  v ní místo pro 
žádného zástupce Mostecka. 

Kopisty, Meziboří  
a Obrnice v B – třídě
Ve skupině B I. B – tří-

dy bude mít v  nové sezo-
ně Mostecko své zastoupení. 
Hrát ji budou Sokol Obrni-
ce, SFK Meziboří a TJ Kopis-
ty.  Soutěž začíná 24. srpna 
a doma se představí Obrni-
ce a Kopisty. Meziboří zajíž-
dí do Duchcova.             (jak)

ŽLUTÉ LÁZNĚ PRAHA

25. 7. 2019
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Málokdo ale ví, že je již něko-
lik let, řečeno sportovní termi-
nologií, také posilou Palivového 
kombinátu Ústí nad Labem, kon-
krétně střediska Kohinoor, spra-
vujícího jezero Most. A také tou, 
která měla za českou stranu na 
starost česko - saský projekt No-
vá tvář budoucí krajiny a stala se 
tak spoluautorkou zajímavé pub-
likace. Její křest proběhl v Mostě. 

„Připravili jsme brožuru, která 
dokáže i laikům zajímavým způ-
sobem poskytnout pohled na to, 
jak se během desetiletí postupně 
proměňovalo česko - saské příhra-
ničí. Jestliže chceme vytvářet bu-
doucnost, je dobré znát také histo-
rii, tedy minulost i současnost re-
gionů, které ovlivnila těžba neros-
tů, hlavně hnědého uhlí,“ uvedla 
Dominika Müllnerová, vedou-

cí oddělení správy a rozvoje úze-
mí jezera Most na středisku Ko-
hinoor. 

Na projektu spolupracoval ko-
lektiv odborníků PKÚ se specia-
listy Technické univerzity ve Fre-
ibergu. Cílem byla výměna zku-
šeností s útlumem hornické čin-
nosti, které se povedlo nasbírat za 
uplynulých mnoho let v českém 
i saském Podkrušnohoří, a pře-
devším s tím, co všechno je tře-
ba udělat po jejím ukončení. Jak 
vznikají a jsou realizovány re-
vitalizační i resocializační pro-
gramy, umožňující území posti-
žené těžbou využít zejména pro 
rekreaci a aktivní odpočinek. 
Brožury v českém a německém 
jazyce je možno získat zdarma 
v Informačním turistickém cent-
ru v Mostě.                                  (jak)

Házenkářka Müllnerová je spoluautorkou zajímavé publikace

Reichel v Manitobě Moose
LiTVíNOV - Útočník Kristian Reichel bude i v další hokejové sezoně 
působit v zámoří. Pokračuje v organizaci Winnipegu, když se na far-
mě v Manitobě dohodl na nové roční smlouvě. 

Klub o tom informoval na svých webových stránkách. Jednadva-
cetiletý útočník se během června potil i s hokejisty Sokolova, kde 
mu Karel Mlejnek umožnil trénovat s týmem na ledě. Reichel zů-
stává v týmu Manitoba Moose, kde prodloužil kontrakt a čeká jej už 
třetí zámořská sezona. V minulém ročníku sehrál v AHL jako nová-
ček 55 utkání, zapsal si v nich 10 bodů za dva góly a osm asistencí, 
14 trestných minut či tři záporné body v bilanci +/-.Účastník dvou 
světových šampionátů hráčů do dvaceti let předtím válel v juniorské 
WHL za Red Deer, kde ukazoval skvělou produktivitu a hlavně čich 
na góly. K 34 brankám a 23 nahrávkám v 63 zápasech základní části 
přidal dalších pět bodů (3+2) v pěti duelech play off. Syn někdejšího 
vynikajícího útočníka a současného asistenta trenéra českého ná-
rodního týmu Roberta Reichla před odchodem do zámoří působil 
v mateřském Litvínově. V černožlutém dresu stihl odehrát 66 extra-
ligových střetnutí, dal v nich pět gólů a přidal sedm asistencí.  (jak)

Fotbalový svaz pořádá  
sportovní a fotbalové kempy

MOST – Také v letošním roce pořádá Okresní fotbalový svaz v Mostě 
a jeho komise mládeže prázdninové sportovní a fotbalové kempy pro 
děti.   

Ten první už se odehrál v uplynulém týdnu v litvínovském fotbalo-
vém areálu FŠ Litvínov na Lomské. Kromě fotbalu zde dostaly prostor 
také další sportovní aktivity s různými soutěžemi a návštěvy různých 
sportovních a volnočasových aktivit.

V Mostě se ve dnech 29. července – 2. srpna uskuteční v pořadí již  
5. příměstský fotbalový kemp. Uskuteční se v areálu Baníku Souš. Za-
měření bude tradičně na fotbal, ale prostor dostanou také další spor-
tovní i nesportovní aktivity. Kempu se mohou zúčastnit děti ve věku 
od 6 do 13 let, v kterých pořadatelé chtějí probudit zájem o sport a dal-
ší pohybově zábavné aktivity. „Na kempu rádi přivítáme jak kluky, tak 
i děvčata,“ říká šéf komise mládeže OFS Most Zdeněk Kopas.

Připravuje se také příhraniční sportovní kemp zaměřený na fotbal 
v Krušných horách na Mostecku. Ten pořádá Okresní fotbalový svaz 
v Mostě ve spolupráci s grassroots trenérem mládeže, komisí mládeže 
a trenérsko - metodickou komisí ve sportovních areálech Hory Svaté 
Kateřiny, Brandově a saském Olbernhau, přičemž místa konání kem-
pu v jednotlivých dnech budou upřesněna před jeho zahájením. Kemp 
za účelem podpory sportu a mládežnického fotbalu v Krušných ho-
rách probíhá od pondělí 8. do pátku 12. července. 

V případě dalších informací nebo kvůli zaslání přihlášky se mohou 
rodiče obrátit na předsedu komise mládeže OFS Most Zdeňka Kopa-
se, telefon 607 804 496, e-mail: kopas13@seznam.cz.                         (jak) 

MOST, ÚSTí NAD LABEM – Tvář Dominiky Müllnerové zná většina ze 
sportovních rubrik jako výbornou házenkářskou brankářku prvoli-
gového týmu Černých andělů z Mostu a členku české reprezentace. 

Litvínovský plavecký klub  
úspěšně zakončil letní sezonu 

LiTVíNOV - V žákovských kategoriích proběhl Pohár ČR desetiletého 
žactva v Praze. 

Adéla Bergmanová získala 6. místo na 50 m motýlek a 10. příčku na 
50 m prsa. Adéla Andrlová obsadila 8. místo na 100 m znak a Ondřej 
Běhounek 9. místo na 50 m motýlek. 

Jedenáctileté žactvo bojovalo o Pohár ČR v Chomutově. Litvínovské 
barvy zde reprezentovali: Laura Prantová – 5. místo 50 m motýlek a 6. 
místo 50 m volný způsob, David Rous 7. místo 100 m volný způsob, 9. 
místo 50 m motýlek a 10. místo 50 m volný způsob. Dalšími účastníky 
byli Filip Brna, Tereza Kliková a Alexandr Kunkela. Velkým úspěchem 
byla 5. příčka smíšené štafety na 4 x 50 m volný způsob ve složení  Br-
na, Kliková, Prantová a Rous. 

Nejúspěšnějším účastníkem litvínovského klubu v žákovské katego-
rii se stal dvanáctiletý Petr Adamec. Ten startoval na Letních přeborech 
dvanáctiletého žactva v Novém Jičíně. Ze šesti startů vytěžil 5 cenných 
kovů. Dvakrát stříbro v disciplínách 50 m volný způsob a 200 m volný 
způsob a třikrát bronz na 100, 400 a 1 500 m volný způsob. 

Na mistrovství ČR třináctiletých v Plzni výborně v těžké konkuren-
ci zabodoval litvínovský Martin Dolniak, který v pěkných osobních re-
kordech získal 9. místo na 200 m znak a 10. místo na 100 m znak.   (jak)

Málokdo ví, že Dominika je nejen skvělá házenkářka, ale také posila projektu Nová tvář budoucí krajiny.

Oproti poslední letní olym-
piádě si krajští sportovci po-
lepšili o tři medaile. Nejvíce se 
dařilo mladým plavcům, kon-
krétně Matyáši Ryšánkovi (tři 
zlaté a jedna bronzová) a To-
máši Moravcovi (jedna stříbr-
ná a dvě bronzové), dále pak 
gymnastce Patricii Makovič-
kové (dvě zlaté, jedna stříbrná 
a jedna bronzová) a cyklistovi 

Adamu Seemanovi (jedna zla-
tá a stříbrná). 

V soutěžích družstev by-
ly nejúspěšnější zlaté skokan-
ky na trampolíně a mezi ko-
lektivními sporty chlapci U14, 
kteří si z basketbalového tur-
naje odvezli bronzové medai-
le. Výčet zlatých umístění ješ-
tě v atletice doplnila skokan-
ka do výšky Karolína Chýlová 

a gymnastka Clarissa Čondlo-
vá.   

„Olympiáda se povedla. Poča-
sí vyšlo, jen pro některé sportovce, 
kteří závodili venku na slunci, by-
lo až velké vedro. Každopádně zisk 
36 medailí je pro Ústecký kraj dob-
rým počinem,“ uvedla po skonče-
ní sportovního svátku Dagmar 
Waicová, vedoucí odboru škol-
ství, mládeže a tělovýchovy Ús-
teckého kraje.

Štafetu po Liberecku přebírá 
pro rok 2020 Karlovarský kraj, 
kde se vůbec poprvé v historii her 
uskuteční zimní varianta Olym-
piády dětí a mládeže.       (nov)

Olympijský úspěch Ústeckého kraje

ÚSTECKÝ KRAJ –  Bohatou úrodu v podobě šestatřiceti medailí z Her 
iX. letní olympiády dětí a mládeže 2019 si z Liberce odvezla výpra-
va Ústeckého kraje. V pořadí všech zúčastněných krajů to stačilo 
pouze na 12. místo ze 14. Ústecká výprava si odvezla devět zlatých,  
11 stříbrných a 16 bronzových medailí.

Vlajkonoškou výpravy Ústeckého kraje na 
slavnostním zahájení byla Adéla Citová, 
mistryně světa ve sportovním aerobiku.
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BRAŇANY – Závěr škol-
ního roku si už neumějí 

žáci Základní školy v  Bra-
ňanech představit jinak, než 

zábavnou akcí, která se koná 
poslední školní den a nese ná-

zev Ukončení školního roku. Tu 
připravuje škola ve spo-
lupráci s  obcí a hlavním 
sponzorem školy, Seve-
ročeskými doly. 

Školáci se opět po roz-
dání vysvědčení sešli 
před školou, kde byla pro 
ně připravena spousta 
zábavy, písniček a soutě-
ží. Programu se účastni-
li také zaměstnanci ško-
ly a rodiče. Letos čeka-
lo přítomné překvape-
ní v  podání vystoupení 
populární zpěvačky Ol-
gy Lounové. Nechybělo 
také oceňování nejlep-
ších žáků, kteří dostali 
od těžařů za své studijní 
výsledky dárky a nejlepší 
žák školy moderní a kva-
litní jízdní kolo. 

Pro školní rok 
2018/2019 se stal nejlep-
ším žákem školy Matěj 
Huyer. Kolo převzal od 
Rudolfa Kozáka ze Seve-
ročeských dolů, za účas-
ti starostů obce Braňa-
ny a Mariánské Radči-
ce i ředitele školy. Jízdní 
kolo předávají nejlepším 
studentům Severočes-
ké doly už počtvrté, a to 

v  rámci vzájemné spolupráce, díky níž dlouhodo-
bě podporují i místní základní školu. „Jsem nesmír-
ně rád, že se tu po roce můžeme zase všichni takto se-
tkat. Předávám vám i pozdrav od generálního ředite-
le Ivo Pěgřímka, kterého mrzí, že sem z pracovních dů-
vodů nemohl přijet,“ přivítal se se školáky zástupce 
hlavního sponzora, Severočeských dolů, Rudolf Ko-
zák. „Stalo se tradicí, že na závěr školního roku při-
pravujeme ve spolupráci  s obcí a nově i s obcí Mari-
ánské Radčice tuto akci. Těší mě, že jsou zde zástupci 
obou obcí a věřím, že spolupráce s Braňany a Marián-
skými Radčicemi bude fungovat i do budoucna. Užij-
te si prázdnin, odvedli jste kus dobré práce a věřím, že 
prázdniny si všichni zasloužíte. Načerpejte síly na no-
vý školní rok, ale i proto, aby se vám ve vašich obcích 
i nadále žilo dobře, protože tato krásná škola v Braňa-
nech stojí za to. Myslím si, že je tady spousta lidí a dě-
tí, kteří velmi rádi vzpomínají na to, že prošli dveřmi 
této nádherné školy. Za Severočeské doly hodně zdra-
ví, pohody, krásné prázdniny a rodičům pevné nervy,“ 
popřál všem Rudolf Kozák. 

Poděkování se dostalo také všem zaměstnancům 
školy, ale i rodičům a dětem od ředitele školy Rad-
ka Hachy. Ten mimo jiné také poděkoval obci a Seve-
ročeským dolům za intenzivní podporu a spolupráci. 
„Budeme dál podporovat školu. Díky našemu řediteli 
se škola dále modernizuje, například jste dostali nové 
interaktivní tabule, které tu jsou i díky našemu spon-
zorovi, Severočeským dolům a.s.  Věřím tomu, že sem 
ze strany těžařů bude směřovat i další pomoc, některé 
další věci jsme už domlouvali,“ vzkázal starosta obce 
Petr Škanta a popřál dětem slunečné prázdniny a ta-
ké to, aby se všichni vrátili zdraví a rádi. 

V rámci vystoupení na pódiu se zvlášť loučili také 
deváťáci, kteří předali symbolický klíč od školy bu-
doucím prvňáčkům. „Do první třídy teď nastupuje 24 
nových prvňáčků, což je vrůstající počet. Máme z toho 
radost, protože letošních deváťáků je nyní pouhých de-
set. Jim pak přeji, aby do nového života vkročili pravou 
nohou,“ dodal ještě starosta Braňan. 

(sol) 

SeveročeSké doly opět  
nadělovaly nejlepším žákům

Ředitel komunikace a vnějších vztahů SD Rudolf Kozák poděkoval žákyním 5. třídy, Natálce Papcunové a Báře Hejdové, za to, že poskytly první pomoc spolužačce. 

Olga Lounová bavila přítomné a hlavně děti.

Absolventi školy předali symbolický klíč budoucím prvňáčkům.

Parádní kolo získal od Severočeských dolů nejlepší žák školy Matěj Huyer.


