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 � KONCERT NA NÁDVOŘÍ

LITVÍNOV - Ve středu  28. 8. 
můžete v 16 hodin zavítat na 
nádvoří zámku Valdštejnů  
v Litvínově. Koná se zde kon-
cert Ivy Boušové - To je ta pís-
nička pro Tebe. 

 �  LÍŠNICKÉ ŠTRŮDLOVÁNÍ

LÍŠNICE – Obec Líšni-
ce pořádá 31. 8. od 13 do  
22.30 hodin Líšnické štrůd-
lování. Zábavné odpoled-
ne pro všechny věkové ka-
tegorie, spojené se soutěží  
o nejchutnější líšnický štrůdl. 
Večer koncert Revival ban-
da - třísestrovský revival. Od  
22 hodin velký ohňostroj.

 � PERMANENTKY V PRODEJI

MOST - Příznivci DHK Ba-
ník Most už mohou kupo-
vat permanentky na domá-
cí utkání nové sezony. Pro fa-
noušky Černých andělů jsou 
na   recepci sportovní haly 
Most. Cena je 500 korun. Per-
manentka neplatí na evrop-
ské poháry – majitelé mají 
předkupní právo na své mís-
to. Držitelům permanentek  
z loňska se místa rezervují do 
31. srpna. 
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Další číslo týdeníku  
Homér vyjde 6. září.  

Redakce týdeníku Homér.

Mostečané by se v budoucnu měli svézt tramvají až na Liščí vrch. Přesná trasa se bude ještě dolaďovat.                                                                                                                                    Zdroj: www.mapy.cz

„V rámci efektivity a zklidně-
ní dopravy ve městě by se moh-
lo využít záměru vybudování 
tramvajové trati na Liščí Vrch 
a na Výsluní. Byť jsme k  tomu 
byli zpočátku poněkud skeptičtí, 
rozhodli jsme se nechat zpraco-
vat studii a uvidíme, co z ní vy-
jde. Pokud by byla možná do-
tační podpora, která je prav-
děpodobná, pak už by to mělo 
smysl. Mohlo by to být takové 
San Francisco severních Čech, 
kdy bychom jezdili do kopce 
a z kopce. Určitě je to ale hudba 
budoucnosti,“ komentoval pri-
mátor Jan Paparega. 

Záměr zpracování studie 
rozvoje tramvajové trati schvá-
lili již radní. Studie by měla 
ukázat, zda je rozšíření tram-
vajové dopravy do dalších čás-
tí města, konkrétně na Liščí 
Vrch, Skřivánčí vrch a Výsluní, 
kde žije téměř 25 tisíc obyvatel, 
reálné. 

Pojede tramvaj na Liščí vrch a Výsluní? 
MOST – Mostecká radnice oži-
vila myšlenku rozšíření tram-
vajové trati do sídlištních částí 
města, zejména na sídliště Liščí 
Vrch a Výsluní.  Zadá zpracování 
studie na vybudování trati.  

Město Most spustí 
Mobilní rozhlas

MOST -  Už příští týden spustí město Most Mobilní rozhlas. Jedná se 
o zatím nejmodernější systém komunikace mezi městem a občany.

Prostřednictvím aplikace Mobilní rozhlas budou občané infor-
mace jednak dostávat, ale budou díky ní mít možnost městu posí-
lat své podněty. „Občané budou včas informováni o krizových situa-
cích a o tématech, která je zajímají. Například o termínech strojního 
a blokového čištění, odstávkách vody, uzavírkách silnic a podobně,“ 
představil aplikaci její autor  Ondřej Švrček. Aplikace bude informo-
vat také o kulturních, sportovních, společenských akcích a nabídne 
zprávy z magistrátu. Do Mobilního rozhlasu se budou moci aktivně 
zapojit i sami občané. „Naši občané budou moci aktivně komuniko-
vat nejen s magistrátem, ale i s našimi společnostmi jako jsou napří-
klad technické služby, dopravní podnik a další. Bude možné upozornit 
například na nepořádek, černé skládky, nalomené větve, chybějící ví-
ka od kanálu, přeplněné popelnice, nalezené injekční stříkačky, zniče-
ný mobiliář, ztracené psy  a podobně. Prostřednictvím aplikace budou 
moci občané ovlivnit i městský rozpočet. Službu participačního roz-
počtu bychom chtěli spustit na podzim v segmentu ‚Hejbni Mostem‘,“ 
informoval primátor Mostu Jan Paparega a dodal:  „Jednou z výhod 
je také možnost pořádání anket či dotazníkových šetření.“

Mobilní rozhlas spustí město naostro ve čtvrtek 29. srpna. Zare-
gistrovat se můžete zdarma na www.mesto-most.mobilnirozhlas.cz 
po stažení aplikace Mobilní rozhlas, kterou najdete v telefonu s An-
droidem i systémem iOS. Lze také vyplnit formulář, který doručíte 
na informační recepci Magistrátu města Mostu nebo do Turistické-
ho informačního centra vedle obřadní síně magistrátu.             (nov)



„Občané se mohou spojit se 
stálou službou operačního stře-
diska Městské policie Most pro-
střednictvím textové zprávy 
SMS. Operační pracovníci jim 
obratem zajistí potřebnou po-
moc nebo vyšlou na místo hlíd-

ku. Textovou zprávu lze  poslat  
i ve výjimečných krizových situ-
acích, kdy nemohou občané mlu-
vit, aby neohrozili své zdraví ne-
bo život, například v  případě 
domácího násilí,“  uvedl ředitel 
městské policie Jaroslav Hrvol.

 „Lidé by ve zprá-
vě měli vždy uvést 
své  jméno a příjme-
ní, adresu místa udá-
losti, popis události 
a případně uvést její 
závažnost,“ podotk-
la Veronika Louc-
ká z MěP. Tísňová linka je urče-
na pouze pro příjem textových 
zpráv. Zaslání SMS  není z tech-

nických důvodů  zdarma. Cena 
za zprávu je účtována dle tarifu 
operátora.                              (sol)

komunální politika23. srpna 20192

Speciální telefonní linka  pro 
neslyšící nebo komunikaci 
v ohrožení prostřednictvím tex-
tové zprávy SMS má číslo  734 
417 235.

VADÍ VÁM NEPOŘÁDEK?
VOLEJTE NA BEZPLATNOU LINKU!

Rozčilují vás v Mostě odpadky kolem popelnic, přeplněné 
odpadkové koše, neposekaná tráva, rozbité lavičky nebo 
nepořádek na veřejných prostranstvích? 
Zavolejte na bezplatnou telefonní linku technických služeb 
800 444 488. Ohlašovat můžete nedostatky či požadavky týkající se 
veřejného osvětlení, komunikací, čistoty města, odpadů či zeleně. 
Využívat můžete také dispečink technických služeb telefonicky na 
čísle 606 600 267 nebo e-mail dispecink@tsmost.cz. 

800 444 488BEZPLATNÁ
LINKA

„Studie prověří, jaké 
by byly skutečné přínosy případ-
ného rozvoje tramvajových tratí 
a jakých parametrů provozu by 
bylo možné dosáhnout bez je-
jich budování. Úkolem studie je 
jasně definovat možné varianty 

rozvoje tramvajových tratí, je-
jich výhody a nevýhody a srov-
nání s možným řešením situa-
ce bez stavby dalších tramvajo-
vých tratí,“ informovala Klára 
Vydrová z  tiskového oddělení 
mosteckého magistrátu. 

Zadání studie plánuje měs-
to ještě letos. „Máme  aloko-
vaných 400 tisíc korun. Před-
pokládáme, že by studie moh-
la být v průběhu příštího roku 
hotova. Teprve v návaznosti na 
to uvidíme, zda necháme zho-

tovit projektovou dokumentaci. 
Ze studie by měla vzejít i vel-
mi orientační částka, která by 
zahrnovala náklady na vybu-
dování této trati,“ dodal pri-
mátor. 

Vlasta ŠOLTYSOVÁ

J ak to vidí...

ředitel Dopravního 
podniku měst Mos-
tu a Litvínova, a.s. 
Daniel Dunovský

Co říkáte na myšlenku roz-
šíření tramvajové trati do síd-
lištních oblastí v Mostě?

Snahou každého města by 
měly být průjezdné silnice a to, 
aby se lidé dostali tam, kam se 
potřebují dostat, tedy do svých 
domovů, za nákupy apod. Jed-
noznačně je tramvajová trať 
nejekologičtější. Jezdí po svém 
vlastním tělese a nepřekáží 
ostatním dopravním prostřed-
kům. Jestliže totiž dnes vyšleme 
v  ranních a odpoledních špič-

kách více autobusů, abychom 
vyhověli přání cestujících, tak 
se silnice již zahlcují. Tramva-
jovou tratí bychom tomu velmi 
odlehčili. Myšlenka je to pro-
to velmi dobrá. V dnešní době 
jsou tramvaje nově vybavené, 
moderní, nedělají hluk, stejně 
jako se k výstavbě tratí využíva-
jí nové technologie, kdy je trať 
odpružená a není tolik nároč-
ná na hluk. Dopravní podnik 
by byl velmi rád, kdyby se tuto 
myšlenku podařilo uskutečnit. 
Zlepšila by se tím i obslužnost 
těchto sídlišť. Bylo by to určitě 
velké plus a zatraktivnění trati.  

Záměr vybudování trati už 
v  Mostě kdysi byl. Počítalo se, 
že by trať mohla vést od dneš-

ního Centralu 
směrem po ulici 
J. Palacha a dál 
do sídlišť Liš-
čí Vrch a Výslu-
ní, odtud by se 
vracela zpět ko-
lem Kahanu do 
centra. Rozšíře-
ná trať by fun-
govala jako jed-
nokolejová. Sta-
vební uzávě-
ra z  dob našich 
předchůdců tu 
tedy byla a ne-
byla špatná. Místo na vybudo-
vání trati tímto směrem tu stá-
le je. Co se týče výstavby trati, je 
to jedna z mála věcí, kterou by 

měla Unie pod-
pořit a podpo-
ruje, a v celé Ev-
ropě se k  tomu 
vracejí. I když 
se dnes mlu-
ví o elektrobu-
sech a vodíko-
vých vozidlech, 
tak mají svá 
omezení. Tram-
vaje jsou vy-
zkoušené a lety 
prověřené. No-
vé tramvajové 
trati se budují 

v Plzni, v Praze, rekonstruova-
la se i v Liberci, takže je to ur-
čitě správná cesta, kterou se vy-
dat…“                                  (sol)

Cenu města hudbě
MOST – Celkem 15 návrhů na 

udělení Ceny města Mostu za loň-
ský rok dorazilo na  odbor škol-
ství, kultury a sportu. Radní se 
shodli, že zastupitelům doporu-
čí udělit cenu hudební pedagož-
ce Květoslavě Hasilové   za peda-
gogickou činnost a houslistovi Mi-
lanu Al-Ashabovi za úspěšnou re-
prezentaci mostecké ZUŠ ve světě. 

(sol)

Projděte kostel po setmění
MOST - Tradiční Hradozámeckou noc, kdy se hrady, zámky i některé 
kostely otevírají po setmění, pořádá také kostel Nanebevzetí Pan-
ny Marie v Mostě. Mostecký kostel se  pro tuto akci otevře 31. srpna.

Návštěvníci absolvují kostýmované prohlídky s průvodcem mos-
teckého kostela Jiří Sirovým. Všichni zaměstnanci kostela budou 
představovat panovníky a krále, návštěvníci pak mohou – s malou 
nápovědou průvodce – hádat, jak se jednotliví představitelé jme-
nují.

Každý, kdo správně uhádne, bude po zásluze odměněn. Prohlíd-
ka, která začne ve 21 hodin, bude mimo jiné okořeněna poutavým 
vyprávěním varhaníka Radka Turčániho, který však nebude o var-
hanách, umístěných v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Mostě, 
jen vyprávět, ale bude na ně návštěvníkům také hrát. Kostýmové 
prohlídky začínají v 15, 17, 19 a poslední speciální prohlídka s var-
hanami je ve 21 hodin. To je také čas, kdy bude do kostela vpuštěn 
poslední návštěvník.                                  (nov)

Michal Pavlíček Trio
MOST – V hospůdce Dřevák Michal zahraje Michal Pavlíček 

Trio. Koncert kytarové legendy a hosta si nenechte ujít 29. srpna od  
19.30 hodin. Kytara - Michal Pavlíček, zpěv - Milly Honsová, basa - Mar-
tin Ivan, klávesy - Michal Nejtek, buben - Michal Daněk .                   (nov)

Pojede tramvaj na Liščí vrch a Výsluní? 
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MOST –Velká návštěvnost FUN-
parku předčila všechna oče-
kávání. Po zhruba měsíčním 
fungování zaznamenal přes 23 
tisíc návštěvníků.   Park s 3D blu-
dištěm se zatraktivnil a řadu no-
vinek zde Sportovní hala Most 
ještě chystá.  

„Na základě podnětů jsme 
odstranili na 99 procent nedo-
statků. Přidaly se toalety, zvý-
šil se počet jejich vyvážení, na-
vezla se nová barevná a kvalit-
ní štěpka, která se dala tam, kde 
lidé měli vyšlapané cestičky. Plo-
chu jsme více zatravnili. Rozšířili 
jsme sortiment občerstvení, takže 
si tu dnes mohou lidé dát napří-
klad kávu apod. Přidali jsme no-
vá sezení nejen na hlavní plochu, 
ale i pod stromy a na další mís-
ta, kde lidé sedají. Vytvořili jsme 
jim pikniky. Celý park to ještě ví-
ce zvedlo,“ vyjmenoval Petr For-
mánek, ředitel Sportovní haly 
Most, která má areál pod svou 
správou. „Mám radost, že se sem 
lidé naučili chodit i opakovaně. 
A to včetně seniorů, kterým se 
tady líbí a považují park za pří-
jemné místo. Měli jsme tu lidi až 
z Brna, z celého Ústeckého kraje 
a z okresů, kde takové atrakce ne-
jsou. Jsme vyhledávaným místem 

z  velké části i mi-
moměstských,“ po-
dotýká Petr For-
mánek. K nové-
mu bludišti vzni-
kl během krátké 
doby i nový navi-
gační systém. Stá-
valo se totiž, že li-
dé do parku netre-
fili a často se ptali 
na cestu. „Na ces-
tách přibyly nové 
barevné piktogra-
my, které odkazují 
nejen k FUNparku, 
ale i k  workouto-
vému hřišti, skate-
parku a dalším bo-
dům. Označníky 
jsou i na sloupech 
veřejného osvětlení. 
Udělaly se také pří-
stupové cesty k blu-
dišti, mohou sem 
bez problému i lidé 
s kočárky, na vozíč-
ku atd.,“ ujistil ře-
ditel. K  bludišti se 
musejí dostat lidé procházkou 
pěšky. Auta mohou zaparko-
vat například na parkovišti na-
proti Jungle arény nebo u pen-
zionu pro seniory v ulici Višňo-

vá. „Parkovací místa jsou tu do-
stačující. Překvapilo nás, že sem 
mnoho lidí dorazí i odjinud vla-
kem,“ doplnil Petr Formánek. 

Sběratelé turistických razítek 
si mohou do sbírky odnést jed-
no i z FUNparku, které je k dis-
pozici na pokladně. „Hlavním 
emblémem je vyhlídková věž. 
Razítko nám vytvořil jeden fan-
da rozhleden  z Brna. K razítku 
a dřevěným známkám by mě-
ly brzy přibýt i vizitky a chceme 
ještě vytvořit brožurky a mapky. 
Novinkou budou také nové infor-

mační panely na rozhledně, kte-
ré jsme tu nechali udělat ve spo-
lupráci s oblastním muzeem. Bu-
dou tu označené jednotlivé bo-
dy, které jsou z rozhledny viditel-
né a budou popsané. Často totiž 
lidé pátrali, co všechno je možné 
odtud vidět. Zejména pak okolní 
nevěděli, na co všechno kouka-
jí. Například kromě styčných bo-
dů Hněvína, SHD, jezera Most, 
je odtud vidět Klínovec, Cínovec, 
Komáří vížka a další zajímavos-
ti,“ prozradil ředitel.                      

                (sol)

FUNpark se stal turistickým  
lákadlem, jezdí sem až z Moravy 

Bludiště na Šibeníku by mělo zůstat otevřené do konce října. Město nevylučuje, že po-
kud by počasí přálo i v pozdějším termínu, nechá park otevřený na  tematické dny. Na 
ukončení provozu na rozhledně by měla navázat sezona ledového kluziště u magistrá-
tu. To by se letos mělo  otevřít od listopadu.

Nová atrakce  - Protiletadlový kryt
Zatraktivnit by se mělo v  příštím roce i stanoviš-
tě protiletadlové obrany, které se nachází nedaleko 
FUNparku. „Spousta lidí se ptá, co to je, protože je tu 
díra pod úrovní. Plochu ve spolupráci s městem upra-
víme, usadí se zde vyhlídka… Spektrum možností je 
na Šibeníku opravdu dost,“ prozradil další plány ře-
ditel sportovní haly.  

MOST – Městská policie Most má  speciální telefonní linku určenou 
zejména pro občany, kteří jsou nedoslýchaví, neslyšící nebo se zbyt-
ky sluchu. 

Městská policie zřídila linku pro neslyšící

Foťte FUNpark,  
vyhrajte zdarma vstupné

MOST  - Město Most vy-
hlašuje fotosoutěž. Až do  
31. srpna můžete posílat své 
fotky prostřednictvím zpráv 
oficiálního facebookového 
profilu Statutárního města 
Most. Navštívili jste Funpark 
na vrchu Šibeník? Pochlubte 
se svou fotografií! Z vrcho-
lu rozhledny, z 3D bludiště, 
zkrátka odkudkoli pošlete  
jakékoli pěkné foto. Výherce 
soutěže získá od mosteckého 
magistrátu celodenní vstup-
né do Funparku!                     

          (nov)

Daniel Dunovský

MOST – Na mosteckém letišti 
se koná ve dnech 26. - 28. 8.  
„Otevřené mistrovství Čes-
ké republiky v parašutismu  
v disciplínách  skupinové ak-
robacie FS-4 a Free Fly a Free 
style“.

Program: Pondělí 26. 8. 
od 11 hodin slavnostní zahájení soutěže a od 12 do 20 hodin zá-
vodní seskoky. Úterý 27. 8. od 9 do 19 hodin soutěžní seskoky. Po-
kud budou ukončena všechna soutěžní kola, bude mistrovství ve-
čer vyhodnoceno a vyhlášeni vítězové. Středa 28. 8. - náhradní den 
pro nepřízeň počasí.  Od 9 do 19 hodin soutěžní seskoky v případě 
nedokončení úplného programu. Organizátor si vyhrazuje vyhlásit 
doplňkové soutěže pro tento den.                                                     (nov)

Mistrovství Česka  
parašutistů na letišti



V ulici Zdeňka Štěpánka je 
provoz jak na hlavní třídě. Bo-
hužel tato ulice není na tako-
vý provoz dostatečně široká. 
Lze omezit hlučnost z dopra-
vy?

Šířkové poměry místní ko-
munikace v ulici Zdeňka Ště-
pánka v Mostě jsou zcela v sou-
ladu s platnou legislativou a do-
poručenými normami a tech-
nickými podmínkami. Vlast-
ní šířka pozemní komunika-
ce se pohybuje od 8,5 m do 9,5 
m, přičemž šířka jednotlivé-
ho jízdního pruhu neklesá pod 
3 m. Jedná se tudíž o standard-
ní místní komunikaci II. třídy, 
tedy sběrnou místní komuni-
kaci s funkcí dopravně obsluž-
nou v intencích ČSN 73 6110. 
Na sběrných místních komunikacích se nedoporučuje snižování 
nejvyšší dovolené rychlosti pod 50 km/h, a to zejména s ohledem 
na zajištění bezproblémové plynulosti dopravy. Výjimku může či-
nit například blízkost školského zařízení (viz základní škola Zdeň-
ka Štěpánka). 

Pokud se jedná o samotnou intenzitu dopravy v ulici Zdeňka 
Štěpánka, pak Vám sděluji, že tato se pohybuje okolo 8 100 průjez-
dů vozidel za 24 hodin, což je ve srovnání s ostatními sběrnými ko-
munikace ve městě Most poměrně nízká hodnota, neboť v jiných 
částech města je i dvojnásobné intenzity. 

Proč nejezdí žádné autobusy na hipodrom? To je opravdu ta-
kový problém, aby tam zajel autobus např. 3x za den, alespoň 
o víkendu? Domnívám se, že díky lepší dopravní obslužnosti 
by se zvýšila návštěvnost tohoto pěkného místa, které bylo vy-
budováno za nemalé peníze. Myslela jsem, že snahou města je 
zvýšit počet prorodinných aktivit, kterých se dá v oblasti hipo-
dromu dělat spousty.

Se záměrem na opětovné zavedení MHD k areálu hipodro-
mu se odbor správních činností magistrátu zabývá již delší dobu. 
V současné době máme zpracovány dvě varianty řešení k zajiště-
ní optimální návaznosti ostatních spojů a vzájemného propoje-
ní s  tramvajovou a autobusovou dopravou. Celkový materiál bu-
de předložen vedení města k dalšímu posouzení a nárokování fi-
nančních prostředků na vlastní realizaci, dle finančních možnos-
tí města.

Odpovídá primátor Mostu Jan Paparega 

Nechápu záměr zbourat  
17. ZŠ. Proč se neinvestuje 
do přestavby na budovu pro 
špatně pohyblivé seniory? 
Zbudování třípodlažního vý-
tahu není složité a velkorysost 
prostoru chodeb přímo vybí-
zí k využití pro lidi s chodít-
ky, vozíky. Učebny a kabinety 
přebudovat na byty, pokoje, 
zázemí pro personál. Budova 
je na místě s dobrou doprav-
ní obslužností, blízko je Bene-
dikt a vytvoří se další pracovní 
příležitosti.

Investice do přestaveb budov 
z 80. let je zpravidla dražší než 
stavba budovy nové. Zvlášť to 
platí u budov se specifickým ur-
čením, jako je například škola. 
Jakákoli rekonstrukce musí spl-
ňovat současné legislativní požadavky na budovy, což způsobuje, 
že rekonstrukce bývá nákladnější než nová stavba. Myslím, že ten-
to fakt dokládá i nezájem investorů o budovu bývalé 17. ZŠ. Město 
bývalou školu nabízí jako nevyužitý objekt k prodeji od roku 2016. 
Ověřování nákladů na demolici a případnou možnost spolufinan-
cování těchto nákladů nějakým dotačním programem je legitim-
ním podkladem pro budoucí rozhodování města.

Přesto bude pravděpodobně využití budovy 17. ZŠ v nejbližší do-
bě jiné. Registrujeme totiž zájem Policie ČR, která by chtěla vyu-
žít celou budovu jako provizorní zázemí v době rekonstrukce síd-
la Územního odboru Policie ČR v Mostě. Předpokládáme, že tento 
zájem bude v letošním roce oficiálně potvrzen. Využití budovy pro 
potřeby Policie ČR potom lze předpokládat nejméně do roku 2022.

Odpovídá náměstkyně primátora města Mostu Markéta Stará
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P tejte se politiků

Jan Paparega

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

POZÁRUČNÍ SERVIS VŠECH ZNAČEK.

PAVEL KUBÁT
Víta Nejedlého 1186 (stará mostecká tržnice)

Tel: 606 424 628

Sportovní hale Most a ve-
dení DHK se podařil mistrov-
ský kousek. Díky vyjednává-
ní a mobilním tribunám se zde 
totiž budou moci odehrát kva-
lifikační zápasy v  nejvyšší lize 
házené. „Kvalifikační turnaj Li-
gy mistrů házenkářek se původ-
ně měl hrát v  Chomutově, pro-
tože jsme nesplňovali kapacitu 
počtu sedících diváků. Byl ale 
náš velký zájem nenechat si ta-
kovou událost ujít, a tak se po-
dařilo vyřešit posílení míst k se-
zení, abychom splnili nastavená 
pravidla a parametry meziná-
rodní federace. Do haly budou 
přivezeny mobilní tribuny, které 
nám zapůjčila zdarma soukro-
má firma, a díky úpravám, kte-
ré v tuto chvíli řešíme, se podaří 
navýšit počet míst pro sedící na 
nejvyšší možnou kapacitu, a to 
1 600 míst,“ uvedl ředitel Spor-
tovní haly Most Petr Formá-
nek. Počet míst pro sedící divá-
ky je bez mobilních tribun ko-
lem dvanácti set. Tribuny po-
mohly navýšit zrhuba dalších 
čtyři sta míst. Mobilní tribuny 
by mohly pomoci i při dalších 
velkých sportovních turnajích 
do budoucna. 

Kvalifikační turnaje v  háze-
né se ve sportovní hale odehrají  
7. a 8. září, a to vždy dva kvali-
fikační zápasy denně. „V sobotu 
hrají naše házenkářsky od 15.30 
hodin. V neděli se bude  bude hrát 
o umístění. Do základní části Li-
gy mistrů postupuje jen absolutní 
vítěz. Základní část se bude hrát 
v  Chomutově. Mužstvo, které 
skončí na druhém a třetím mís-
tě, postupuje do třetího kola po-
háru EHF. Zbylí pak do druhého 
kola EHF,“ doplnil Petr Forná-
nek. Vstupenky na kvalifikační 
turnaje budou v prodeji posled-
ní srpnový týden a vstupné bu-
de celodenní za sto korun. Před-
nost budou mít permanentkáři. 
„Je to nejvyšší soutěž a top, které-
ho lze v tomto sportu dosáhnout. 
To, že se na tyto zápasy dostalo 
i město Most, je velký úspěch. Dí-
ky diplomatickému vyjednávání 
vedení klubu DHK s  evropskou 
házenkářskou federací se nako-
nec podařilo tyto zápasy dostat 
k nám. Budeme mít výhodu do-
mácího prostředí. Lidé během 
dvou dnů uvidí absolutní špič-
ku v tomto sportovním odvětví,“ 
podotkl ještě ředitel sportovní 
haly.                                        (sol)

Sportovní hala v Mostě zažije  
největší událost v historii házené

Mobilní tribuna posílí kapacitu haly pro velkou sportovní událost, která 
se u nás brzy uskuteční.  Fanoušci se prý mají na co těšit, protože toto 
v Mostě ještě nebylo. 

MOST – V mostecké sportovní hale se bude konat velká událost. Fa-
noušci házené mohou být nadšeni, protože se zde uskuteční kvali-
fikační zápasy Ligy mistrů. Top sportovní událost se zde odehraje  
7. a 8. září 2019.  

Radní  již vydali stanovisko 
ke zřízení této soukromé ško-
ly v Lomené ulici. „Zároveň 
jsme upozornili, že v našich zá-
kladních školách byla ve škol-
ním roce 2018/2019 volná ka-

pacita 1 051 míst. Jako zřizova-
tel základních škol město Most 
nevnímá potřebu vzniku dal-
ších škol. Ponecháváme zcela  
na rozhodnutí soukromého sub-
jektu, zda za těchto okolností na 

trh vzdělávání vstoupí,“ upo-
zornila náměstkyně primáto-
ra města Mostu Markéta Stará. 
Provoz škola hodlá zahájit v zá-
ří 2020 v pronajatém prosto-
ru, který upraví a zrekonstru-
je tak, aby splňoval požadavky 
provozu základní školy a škol-
ských zařízení. Výše školného 

na deset měsíců bude 3 500 Kč 
na žáka, tedy 35 000 Kč za škol-
ní rok.

Na území Mostu již půso-
bí Soukromá Základní škola 
Optima s. r.o., a AMA SCHO-
OL- základní a mateřská škola 
Montessori o. p. s.

(sol)

Další soukromá základní škola

100 let: „Stačí být mezi milými lidmi“

MOST – V Mostě vznikne nová soukromá Základní a mateřská škola 
„Spojené světy“. 

V Mostě žije oslavenkyně po-
sledních dvacet let. Recept na 
dlouhověkost  zvláštní nemá. 
Pouze prý být mezi milými lid-
mi, seznamovat se s novými, žít 
aktivní život. 

„Ničeho se v jídle a pití 
neodříkám. Teď ráda chodím na 
procházky. Dědičné předpoklady 
k vysokému věku jsem asi žádné 

neměla, maminka i otec zemřeli 
relativně brzy – maminka v sed-
mdesáti letech,“ řekla čiperná 
stařenka. „Paní Chmelařové 
jsem do dalších let popřála 
hlavně pevné zdraví a kondici, 
kterou nám tu dnes předvedla,“ 
uvedla náměstkyně Markéta 
Stará. 

(nov)

MOST - Primátor Mostu Jan Paparega a náměstkyně Markéta Stará 
poblahopřáli v obřadní síni mosteckého magistrátu k významnému 
životnímu jubileu paní Miladě Chmelařové. Oslavila sto let. Mila-
da Chmelařová se narodila 14. srpna 1919 v Chicagu ve Spojených 
státech. Do Ameriky se její čeští rodiče přestěhovali pět let předtím   
za prací. 

Nedostatek řidičů už ne-
ní pro Dopravní podnik měst 
Mostu a Litvínova tak akut-
ní. Během půl roku se podařilo 
nové posily nabrat a stav těchto 
zaměstnanců posílit. Zájemci 
o profesi řidičů a řidiček se ale 
mohou stále hlásit, a to i ti, kteří 
nemají řidičský průkaz sku-
piny D. Dopravní podnik totiž 
pro ně zajišťuje i příslušný kurz 
autoškoly. „Co se týče řidičů, 
daří se nám úspěšně plnit kurzy 

v  naší autoškole. V  Litvínově 
nám dnes nechybí vůbec nik-
do. V  Mostě se pak podařilo 
naplnit stavy z nějakých scháze-
jících 25 – 30 v  loňském roce 
na zhruba osm v minusu,“ ma-
poval ředitel Dopravního pod-
niku měst Mostu a Litvíno-
va Daniel Dunovský. Navýšení 
počtu řidičů pomohlo i lepší 
platové ohodnocení. „Je to 
na velmi dobré cestě. Pomoh-
lo nám, že jsme řidičům přidali 

na výplatách. Budeme se snažit 
v  tom pokračovat. Další velký 
bonus je, že se nám podařilo 
přestavět druhý školicí autobus, 
který je vybavený  automatick-
ou převodovkou. Měli jsme sna-
hu zacílit na ženy, aby jezdily. 
Výuka v autobusu s automatick-
ou převodovkou je pro ně určitě 
snazší,“ doplnil ředitel..  

V  současném kurzu na 
autoškolu je dalších 9 žen. 
„Chystáme pro naše řidičky na 
podzim soutěž, která by je měla 
potěšit. Doufáme, že se nám 
odliv našich stávajících řidičů 
celkově podařilo zastavit,“ věří 
ředitel.. 

V  současné době pracu-
je u dopravního podni-
ku 130 řidičů autobusů, z  to-
ho 84 jich jezdí v  Mostě, 46 
pak v  Litvínově. V  tramvajích 
převažují mezi řidiči ženy, a to 
již dlouhodobě. „V autobusech 
historicky jezdily jedna dvě ženy 
řidičky, dnes jich je kolem pat-
nácti až dvaceti. Pokud jejich 
stav ještě navýšíme, tak budeme 
velmi rádi. Já si jich velmi 
vážím, že pro nás jezdí. Jsou to 
dobří zaměstnanci. Nejsou afek-
tovaní, nervózní a komunikace 
s nimi je na vysoké úrovni,“ po-
chvaluje si Daniel Dunovský. 

(sol)

Sháňka po řidičích v MHD trvá
MOST – Dopravnímu podniku se podařilo získat nové řidiče auto-
busů. Nedostatek se tak podařilo výrazně snížit. Velký zájem byl 
zejména mezi ženami řidičkami. Pro ně chystá dopravce i zajímavou 
soutěž.    

Markéta Stará

Jubilantka slavila v obřadní síni magistrátu s vedením města.
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PONDěLÍ
Hovězí vývar s celestýnskými nudlemi 30 Kč
150 g Vepřová kýta na česneku, špenát, bramborový knedlík 115 Kč
150 g Cikánská hovězí pečeně, dušená rýže 125 Kč
350 g Špagety s kuřecím masem, brokolicí a parmazánem 105 Kč

ÚTERÝ
Frankfurtská s párkem 35 Kč
150 g Vepřová krkovice s cibulovou krustou, šťouchaný brambor 125 Kč
150 g Kuřecí medailonky na zeleném chřestu, dušená rýže 115 Kč
150 g Husarská roláda, bramborová kaše, okurkový salát 105 Kč

STŘEDA
Žampionový krém 35 Kč
150 g Smažená kuřecí kapsa plněná nivou, bramborová kaše 115 Kč
150 g Ragú z vepřového masa s kořenovou zeleninou, pikantní rýže 125 Kč
350 g Zapečené fleky s uzeným masem, kyselá okurka 105 Kč

ČTVRTEK
Kukuřičná s restovanou slaninou 35 Kč
150 g Vepřová pečeně s baby špenátem a parmazánem,  125 Kč 
 šťouchaný brambor 
150 g Plněný paprikový lusk v rajčatové omáčce, houskový knedlík 115 Kč  
 nebo těstoviny
350 g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem 105 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g Hovězí roštěná na žampionech, dušená rýže 125 Kč
220 g Pečené kološvárské kuře, bramborové noky 115 Kč
100 g Smažený hermelín, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč

SPECIÁL
340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM  165 Kč
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI
 
Doba přípravy speciálu cca 20 min.

POLEDNÍ MENU
26. 8. – 30. 8. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

Z Rady města Mostu

Korozluky fest 2019
KOROZLUKY - Zámek Koroz-
luky pořádá 30. srpna od 18 
hodin tradiční Korozluky fest 
2019.

Korozluky fest se ko-
ná již popáté. Letos se mů-
žete těšit na skupiny Album 
(Chomutov), Folk Team (Br-
no), Neřež (Praha) a Cumbal 
(Most), které se zde postup-
ně představí. Chybět samo-
zřejmě nebude ani pořadatel 
akce Petr Kalandra Memory 
band. Vstupné v předprodeji  
220 Kč, na místě 300 Kč.(nov)

Pořadatel akce  Petr Kalandra Me-
mory band

Termín pro podání motivačních 
dopisů a životopisů

do 2. 9. 2019 – 12.00 hodin.

BLIŽŠÍ INFORMACE: 
Další požadavky pro uchazeče/uchazečky včetně dokladů, 

které je nutno k výběrovému řízení doložit 
jsou zveřejněny na www.mesto-most.cz – sekce "NABÍDKY ZAMĚSTNÁNÍ" – 
Referent/ka (�nanční a projektový/projektová manažer/ka) projektu MAP II 

Bližší informace o pracovní pozici poskytne 
Bc. Jitka Andršová (tel.: 476 448 226), stankova@mesto-most.cz

REFERENT/KA 
(FINANČNÍ A PROJEKTOVÝ/PROJEKTOVÁ MANAŽER/KA) 

ODDĚLENÍ DOTACÍ ODBORU ROZVOJE A DOTACÍ

OBSAZENÍ PRACOVNÍ POZICE 
NA DOBU URČITOU – PO TRVÁNÍ 
PROJEKTU „MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁN 

ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ II ", 
TJ. DO 31. 8. 2022

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

POŽADAVKY: 
vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu 
nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu

zkušenosti s administrací projektů EU

Během oprav se zrekonstruo-
vala ledová plocha, která si vy-
žádala novou skladbu včetně 
umístění nových rozvodů chla-
zení plochy podle požadavků 
Mezinárodní federace ledního 
hokeje. Osadily se nové man-
tinely hráčské a trestné lavice 
a vyměnila se  technologie chla-
zení. Snížilo se množství čpavku 
na chlazení ledové plochy, vy-
měnily kompresorové jednotky, 
tlakové nádoby, čpavková čer-
padla, kondenzátor apod. „Mo-
derní technologie také budou vy-
užívat odpadní teplo pro ohřev 
vody. Provedla se dále také vý-
měna elektroinstalace strojovny 
včetně osazení nového řídicího 
systému měření a regulace chla-

dicího systému, instalovala nová 
vzduchotechnika sloužící k od-
vlhčení prostoru ledové plochy,“ 
doplnila Klára Vydrová z tisko-
vého oddělení Magistrátu města 
Mostu. „Díky rekonstrukci jed-
notlivých technologií by mělo do-
jít například ke zlepšení povrchu, 
tepelných vlastností chladicí des-
ky, což bude mít vliv na kvalitu 
ledu a energetické úspory a ne-
posledně i na zvýšení bezpečnos-
ti provozu stadionu,“ uvedl Pa-
vel Měska z Technických služeb 
města Mostu. 

Rekonstrukce probíhala v eta- 
pách. V  první se dodala kom-
presorová jednotka, a to již 
v polovině ledna. Ve druhé eta-
pě se realizovaly práce spoje-

né s rekonstrukcí ledové plochy 
a technologií chlazení. Ty zača-
ly v dubnu.  Celkové náklady vy-
šly na čtyřicet jedna a půl mili-
onu korun. Městu se také poda-
řilo získat dotaci bezmála sedm 
milionů korun. V těchto dnech 
mostečtí radní schválili změnu 
ve smlouvě na dodatečné sta-
vební práce a navýšení ceny o  
téměř půl milionu korun bez 

DPH. „V průběhu realizace stav-
by byl budoucím provozovate-
lem, Technickými službami měs-
ta Mostu, vznesen požadavek na 
zúžení plochy z 28 na 26 metrů, 
doplnění plochy na střídačkách 
a zastřešení boxu časomíry. Ten-
to požadavek vychází z doporu-
čení Mezinárodní federace lední-
ho hokeje,“ doplnil primátor Jan 
Paparega.                               (sol)

Zimní stadion v Mostě brzy  
otevře novou ledovou plochu

MOST – Rekonstrukce na zimním stadionu v Mostě končí. Hokejisté 
budou moci po letní přestávce vyjet znovu na domácí ledovou plo-
chu, a to v novém provedení.  

 Důležitá byla výměna zastaralého kompresoru.

Změna  
v „protihlukové“ 

vyhlášce
MOST – Zastupitelé budou 

moci nově rozhodovat o vý-
jimkách ve vyhlášce o regulaci 
hlučných činností. Radní jim to-
tiž doporučují vydat novou vy-
hlášku, kterou se mění stávající. 
„Cílem regulace této vyhlášky je 
zachování přijatelných životních 
podmínek tak, aby nedocházelo 
k narušování a snižování poho-
dy bydlení a životní úrovně obča-
nů města Mostu, část Souš, a aby 
mohli obyvatelé této městské čás-
ti obvyklým způsobem života vy-
užívat svůj majetek a neruše-

ně trávit svůj volný čas,“ uvedla 
Klára Vydrová z  tiskového od-
dělení Magistrátu města Mostu.

Příjmy za 1. pololetí
MOST – Město utržilo za 

prodej pozemků za 1. polole-
tí letošního roku 3 731 tisíc Kč. 
Příjmy tak byly splněny na 7 % 
oproti upravenému rozpočtu, 
který činil 55 476 tisíc Kč. K zá-
věru roku 2019 je plánovaný ze-
jména prodej pozemku v rozvo-
jové zóně Joseph za 40 360 tisíc 
Kč firmě FIBRAN, s. r. o. Na-
opak došlo k výpadku příjmu 
v rozvojové zóně Joseph u inves-
tora ve výši 10 300 tisíc Kč.

Konkurz na ředitele 
MOST – Radní vzali na vědo-

mí zprávu o průběhu a výsledku 
výběrového řízení na ředitele/
ředitelky v základní škole v Roz-
marýnové ulici (14. ZŠ).  Od 19. 
8. se zkušební dobou 6 měsí-
ců jmenovali do funkce Ing. Bc. 
Bohumila Moravce, MBA.

Technický klub
MOST – Partnerem projektu 

Technický klub bude Středisko 
volného času. Projekt zasáhne 
do mimoškolních aktivit, ale ta-
ké do povinné výuky žáků, pří-
padně studentů. „V rámci po-
vinné výuky by školy, respekti-

ve žáci měli využívat Technický 
klub pro výuku odborných před-
mětů, a dále by klub sloužil pro 
mimoškolní aktivity a kroužky,“ 
upřesnila Klára Vydrová.

Rekonstrukce výtahu 
se zdrží

MOST – Zrušena byla ve-
řejná zakázka na rekonstruk-
ci výtahu v objektu domova 
pro seniory v ulici A. Dvořáka 
v Mostě. Důvodem je překroče-
ní předpokládané hodnoty ve-
řejné zakázky podle pravidel 
pro zadávání a průběh veřej-
ných zakázek malého rozsahu.                    

(sol)

Tip na výlet
Porcelánové trhy

DUBÍ - V sobotu 24. 8. od 8 do 17 hodin se koná Den otevřených 
dveří naší ve světoznámé  porcelánce Dubí.  Český porcelán Dubí 
slaví 155. let výroby porcelánu.  Ukáže široké veřejnosti kompletní 
výrobu včetně malování cibulového dekoru, připraveny budou  Por-
celánové trhy, kde si bude každý moci koupit výrobky za zvýhodně-
nou cenu. Každý návštěvník obdrží dárek!                                 (nov)



Nechtěné vztahy
Simona se s Ludvíkem se-

známila na vysoké škole. Cho-
dili na stejné přednášky. Klu-
ka, který vypadal jako filmo-
vá hvězda ze šedesátých let, si 
všimla hned první den. Ludvík 
byl úplně jiný, než všichni kluci, 
se kterými se Simona dosud ba-
vila. Měl v sobě takovou zvlášt-
ní noblesu, která jí 
imponovala. Jeho 
galantnost a sluš-
nost ale vzala rych-
le za své, jen co spo-
lu poprvé zůstali sa-
mi. Ludvík se změ-
nil v náruživé zvíře, 
jehož tempu Simo-
na téměř nestači-
la. Hned druhý den 
ráno se ale nejžha-
vější milenec změ-
nil ve slušňáka s ne-
vinným pohledem. 
O to víc Simonu vzrušovala 
představa, že spolu budou za-
se sami. Celý den myslela jen 
na večer. S Ludvíkem se začali 
scházet každý večer. Věděla, že 
má kromě ní ještě jiné holky, ale 
to jen tehdy, když ona sama ne-
měla čas nebo chuť na sex. Ni-
kdy se nestalo, že by před ní dal 
přednost jiné. Nejprve jí to trá-
pilo, pak si ale řekla, že si bu-
de skvělého milence, se kterým 
si rozuměla čím dál víc i mimo 
postel, užívat a nebude si život 
kazit myšlenkami na něco, co 
stejně nezmění. Chodili spo-
lu celé studium. Po škole odjel 
Ludvík na zahraniční stáž k jed-
né velké firmě. Ona zůstala do-
ma a hledala si práci. Měla ně-
kolik milenců, žádný jí ale ne-
dokázal uspokojit tak, jako Lud-
vík. Když se Ludvík po dvou 
letech vrátil domů a zazvonil 
na její dveře, navázali tam, kde 
skončili. Prostě ty dva roky ze 
svého vztahu vymazali. Ona se 
neptala, s kým byl a ani on ne-
pátral, co Simona dělala, když 
bylo v zahraničí. Po dalším ro-
ce se vzali. V manželství si udr-
želi stejně volný vztah, jako mě-
li kdy dřív. Nevázali se jeden na 
druhého, nehlídali se a nic si 
nezakazovali. Simona si užívala 
každý večer e svým manželem 
a on se k ní vracel od svých ná-
hodných milenek vždy rád a pl-
ný síly a chuti na sex. Své mi-
lenky Ludvík nikdy do rodin-
ného vztahu nepletl. Omezoval 
se pouze na sex s nimi, nevodil 
je do společnosti, nikde se s ni-
mi neukazoval a niky jim ne-
dával přednost před Simonou. 
Simoně bylo jedno, co Ludvík 
dělá, když není s ní. Oběma se 
v práci dařilo. Ludvík měl rake-
tový vzestup ve firmě, kde pra-
coval. Simona dělala práci, kte-
rá ji uspokojovala a naplňovala. 
Byla šťastná. S Ludvíkem si na-
prosto ve všem vyhověli. Ona 
nikdy nechtěla děti a Ludvík to 
vzal jako samozřejmý fakt. Si-
mona děti nechce, tak je pro-
stě mít nebudou. Simonu čím 
dál víc pohlcovala její práce. 
Na svých projektech dělala čas-
to dlouho do noci. Ludvík se ale 
necítil odstrčený nebo opuště-
ný. Když mu řekla, že zůstane 
déle v práci, prostě šel za jednou 
ze svých holek. Když ale měla 
Simona volno, raději trávil čas 
s ní. Nikdy jí nedal najevo, že e 
s něčím nespokojený. O to vět-
ší překvapení pro ni bylo, když 
za ní do práce přišla mladá že-
na. Střízlivým pohledem Simo-
na odhadla, že by mohla být je-
jí dcera. Život jí spokojeně ply-
nul, že si ani neuvědomila, že už 
jí i Ludvíkovi dávno překroči-
la čtyřicítka. Dívka byla upra-
vená, na sobě navěšené samé 
drahé značky. Řekla Simoně, že 
chce mluvit o osobních věcech. 

Tak jí nabídla kávu. Jmenova-
la se Kateřina a přišla jí říci, že 
se s jejím manželem milují. Ona 
mu dává to, co jeho stará man-
želka nemůže. Mají spolu báječ-
ný sex a chtějí spolu žít. Čeká 
s Ludvíkem dítě a Simona by to 

měla pochopit a ne-
bránit mu ve štěs-
tí vedle mladé ženy 
a nové rodiny. Lud-
vík je příliš slušný, 
aby se se svou že-
nou rozvedl sám. 
Měla by to udělat 
ona. Simona nevě-
řila svým vlastním 
uším. Nikdy dřív za 
ní žádná Ludvíko-
vo holka nepřišla. 
Vždy všechny po-
chopily, kde je je-

jich místo. Až teď tohle mládě. 
Taková drzost. Vyhodila tu hol-
ku ze své kanceláře. Hned večer 
uhodila na Ludvíka, co to má 
znamenat. Ten ale zůstal v úpl-
ném klidu. Kateřina je jen jedna 
z holek, se kterými má sex. Ne-
zajímavá. Netušil, že si ta hol-
ka slibuje něco víc. Nikdy o tom 
nemluvili. On se vůbec snažil 
s holkami mluvit co nejméně. 
Neměl nejmenší chuť ani úmy-
sl se s Kateřinou stýkat za jiným 
účelem, než kvůli sexu. Dokon-
ce zpochybnil i dívčino těhoten-
ství. Simona se uklidnila. To byl 
přesně její Ludvík. Takhle ho 
milovala, tohle od něj očekáva-
la. Ten večer se milovali jako už 
dávno ne. Ráno jí Ludvík slíbil, 
že to Kateřině vysvětlí a odká-
že jí do jejích mezí. Za několik 
dnů se Kateřina objevila znovu. 
Tentokrát už nepřišla tak mír-
ně, jako poprvé. Na Simonu ři-
čela, dělala ostudu před firmou, 
kde Simona pracovala. Osočila 
Simonu, že jí jde o Ludvíkovo 
peníze, proto nechce, aby se s ní 
rozvedl. Nemají spolu děti, nic 
ho u něj nedrží. Nemůže přeci 
chtít muže, který ji nemiluje. Si-
mona se s tou holkou už vůbec 
nechtěla bavit. Na Ludvíka byla 
hodně naštvaná. Neměla náladu 
na výlevy jeho milenek. Jestli si 
je neumíme pohlídat, tak ať se 
sebere a jde. Simona tohle ne-
chce dál snášet. Ludvík ještě ten 
večer vyrazil za Kateřinou. Ne-
chápal, kde se v té holce vzalo 
přesvědčení, že je něco víc, než 
jen milenka do postele. Nikdy 
jí nic nesliboval, nemluvil o své 
rodině, nemluvil o rozvodu. 
Rozhodl se, že vztah okamži-
tě ukončí. Jen neodolal a ještě 
jednou si užil s tou nádhernou 
mladou holkou. Teprve pak jí 
řekl, že si nechce nabourávat ro-
dinné vztahy a trápit manželku. 
Už za ní nikdy nepřijde. A o dítě 
nemá zájem. Říkal to tím svým 
zvláštním způsobem slušného 
kluka, jako by litoval a zároveň 
se omlouval. Zaklaply za ním 
dveře a Kateřina se rozplakala. 
Bylo jí jasné, že ji Ludvík milu-
je a chce ji a ne tu starou me-
geru, kterou má doma. Ta žen-
ská jí zničila život. A Ludvíko-
vi také. Bůhví proč s ní zůstá-
vá, čím ho ta ženská drží. Ještě 
ten týden šla na potrat. Ani pak 
ale nemohla na Ludvíka pře-
stat myslet. Jednoho rána če-
kala před firmou, až půjde Si-
mona do práce. V kabelce mě-
la pistoli, se kterou ji učil střílet 
její táta, ještě když byla holka. 
Stačil jí jediný výstřel. Věděla, 
že ji za vraždu odsoudí, ale vě-
řila, že na ni Ludvík počká. Mi-
lovali se přeci. Že Ludvík nemo-
hl bez své ženy žít, a zabil se půl 
roku po její smrti, se dozvědě-
la, až když ji po letech propusti-
li z vězení.                           (pur)

soudnička
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„SETEP DAY je téměř návy-
ková záležitost, což poznáte pod-
le toho, že se komořanské tety 
a strýčkové příliš nemění. Jádro 
dobrovolníků zůstává stejné, jen 
se mírně rozšiřuje. Zatímco loni 
se akce zúčastnilo 16 dobrovolní-
ků, letos jich bylo již 23. Mezi ni-
mi 4 muži, z nichž tři se zúčastnili 
i minulých ročníků. Je milé, že nás 
poznávají už i samy kmenové te-
ty ústavu“, sdělila Miloslava Ku-
čerová, tisková mluvčí teplárny.  

„Všichni to zvlá-
dají skvěle, i když 
občas se to neo-
bejde bez emocí. 
Když nepláčou za-

městnanci, pláčou děti a naopak“, 
směje se Kučerová. Výletu si letos 
užilo 27 dětí.

Přestože vrchní sestra Irena 
Jeřábková poděkovala dobro-
volníkům za jejich pomoc hned 
při úvodním přivítání, čekal na 
zaměstnance po skončení ak-
ce radostný e-mail: „Moc Vám 
všem děkujeme za nádherný den! 
Zdraví Vás nadšené tety a nadmí-
ru spokojené děti, které již padly 
únavou“.                                (nov)

Dobrovolníci z teplárny opět  
tetami a strýčky opuštěných dětí

KOMOŘANY - Zaměstnanci Severočeské teplárenské a United Ener-
gy opět udělali radost dětem z Kojeneckého ústavu v Mostě. Stejně 
jako v předchozích třech letech se 23 dobrovolníků v rámci projektu 
SETEP DAY na jedno dopoledne proměnilo v tety a strejdy, kteří vy-
vezli děti na výlet, konkrétně do chomutovského zooparku.

V první polovině  srpna při-
jalo operační středisko 52 ozná-
mení o rušení nočního kli-
du. „Nejčastěji občany ruší hluk 
z restaurací způsobený hlasitou 
hudbou nebo kuřáky před re-
staurací. Strážníci v těchto pří-
padech na místě prověří ozná-
mení, a pokud zjistí, že by mohlo 

docházet k rušení nočního klidu, 
upozorní provozovatele restau-
race, kterému nařídí sjednat ná-
pravu,“ uvedl ředitel Městské 
policie v Mostě Jaroslav Hrvol.  

Dalším nejčastějším ozná-
mením na linku 156 je rušení 
nočního klidu sousedy hlasi-
tou hudbou a zábavou. Někdy 

strážníci řeší také rušení noč-
ního klidu partnerskými hád-
kami, které jsou často spojené 
s alkoholem i násilím. „V těch-
to případech ověřujeme, zda ne-
dochází k domácímu násilí,“ po-
dotkl šéf městské policie. 

Strážníci v posledních dnech 
řešili například porušová-
ní veřejného pořádku manže-
li z Asie, kteří se hlasitě háda-
li a běhali ve spodním prádle 
po domě. Jinde rušil muž noční 
klid hrou na elektrickou kytaru 

ve dvě hodiny ráno. Dostal po-
kutu 200 korun. Opakovaného 
přestupku rušení  nočního kli-
du, se dopustila žena z bloku 90, 
kam strážníci vyjížděli dvě no-
ci po sobě. Žena bude muset za-
platit pokutu 500 Kč. „Nejčas-
tějším argumentem při projed-
návání  rušení nočního klidu 
bývá oslava kulatých narozenin 
nebo narození dítěte a také ná-
rok na zábavu po náročném pra-
covním týdnu,“ dodává ředitel 
městské policie.                   (sol)

Rušení nočního klidu na denním pořádku  
Asiati v nočním prádle, hádky a bujaré oslavy

MOST – Bujaré oslavy, hlasitá hudba, řev a hádky, ale i hluční kuřá-
ci. To je běžný kolorit letních měsíců v mosteckých ulicích. Strážníci 
Městské policie Most vyjíždějí i několikrát za noc na oznámení ruše-
ní nočního klidu. 

Plán stanovuje koncepci 
a podmínky, za nichž se zim-
ní údržba bude provádět, včet-
ně určení zodpovědných osob, 
harmonogramu  prací, časo-
vých rozvrhů a návrhů na řeše-

ní kalamitních situací. Pro tento 
účel jsou komunikace rozděleny 
do tří skupin podle pořadí dů-
ležitosti pro zajištění sjízdnos-
ti a schůdnosti. Na základě stíž-
ností, podnětů občanů, poznat-

ků dopravního podniku a složek 
IZS a celkového vyhodnocení 
provozu uplynulého období se 
provedly drobné změny. Někte-
ré ulice se budou udržovat čas-
těji. „Jedná se o přeřazení vozov-
ky v ulici V Luhu ze II. etapy do 
I. etapy a vozovky v ulici Antoní-
na Sochora z III. etapy do II. eta-

py. Dále přeřazení chodníku po-
dél bl. 529 Šeříková ze III. etapy 
do II. etapy. Do ulice Pod Koň-
ským vrchem č. p. 3389 byl dopl-
něn zásobník s posypovým ma-
teriálem,“ upřesnila místa Klá-
ra Vydrová z  tiskového odděle-
ní města Mostu.

(sol)

Zimní údržba bude častější 
MOST – Město schválilo nový plán zimní údržby komunikací  
pro zimní období od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020. 

„Premiéru máme 29. září. Kdo 
si kurz objedná do konce srpna, 
získá jako bonus desetiprocent-
ní slevu z jeho  ceny,“ upřesnila 
ředitelka polygonu společnos-
ti AUTODROM MOST Veroni-
ka Raková. Po teoretické přípra-
vě v učebně následuje praktický 
výcvik na asfaltových plochách, 
kde se účastníci kurzu rozjez-
dí. K vlastnímu tréninku s cílem 
osvojit si dovednosti bezpečné 
jízdy a zvládání krizových situ-
ací v lehkém terénu se pak pře-
sunou na malou a velkou offroa-
dovou dráhu. „Motorkářů, kteří 

upřednostňují enduro, v poslední 
době přibývá. Já sama také uva-
žuji o tom, že vyměním svůj sil-
niční motocykl za enduro. Má to 
spoustu výhod. Lepší posed, ne-
bolí tolik záda. Navíc při vhodné 
volbě pneumatik můžete jezdit 
jak po silnici, tak i v terénu. Pří-
padně si do těžkého terénu poří-
díte sadu krosových pneumatik,“ 
popsala Veronika Raková sou-
časný trend.

Právě popularita enduro-
vých motocyklů podle ní ved-
la k  myšlence vyjít vstříc maji-
telům těchto speciálů a připra-

vit jim celodenní kurz na mí-
ru. „Je vhodný jak pro začínající, 
tak pokročilé motorkáře. I s pře-
stávkou na oběd trvá šest hodin. 
Účastníci kurzu používají svůj 
vlastní motocykl typu cestovní 

enduro. Pneumatiky mohou být 
silniční, ale doporučujeme hrub-
ší vzorek. Motocykl instruktoři 
před kurzem zkontrolují a dopo-
ručí jeho nastavení,“ doplnila ře-
ditelka.                                  (nov)

Kurz pro motorkáře s šampionem Mírou Lisým
MOST - Mostecký autodrom rozšířil nabídku kurzů bezpečné jízdy. 
Radovat se tentokrát mohou  majitelé stále populárnějších moto-
cyklů do lehkého terénu. Právě na ně cílí motoškola pro cestovní 
endura pod vedením zkušeného jezdce a mnohonásobného repub-
likového šampiona v trialu Míry Lisého. 

Když se Severočeské teplárenské a United Energy rozhodnou 
udělat radost – stojí to za to!

„Přesně takovýho koníka bych potřebovala“…

Tři kamarádi….
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Motorkáři bez „ztráty kytičky“
Policie se minulý týden zaměřila na motorkáře na silnicích Mostec-

ka i Litvínovska. „Šlo o okresní akci, která byla mimo jiné zaměřena na 
kontrolu motocyklistů, ale i dalších účastníků silničního provozu s cí-
lem ovlivnit a snížit nepříznivý vývoj dopravní nehodovosti a zlepšit do-
pravní kázeň. Hlídky provoz sledovaly na silnicích I. třídy a na místních 
komunikacích,“ uvedla policejní mluvčí Ludmila Světláková. Během 
dne policisté zastavili a zkontrolovali 24 motorových vozidel, z toho  
6 motocyklů. Policie odhalila 9 přestupků, za které uložila pokuty. Tři 
auta měla nevyhovující technický stav, jedna osoba nebyla připouta-
ná, tři  nerespektovaly dopravní značení, jeden motorista měl nezajiš-
těný náklad. U motocyklistů policisté nezjistili žádná porušení před-
pisů, a řidiči od policie obdrželi motolékárničky.                           (pur)

Johann W přivezl medaile
TŘEBÍVLICE – Zámecké Vinařství 
Johann W v Třebívlicích slaví další 
úspěch. Vína přihlášená do soutěže 
29. BERLINER WEIN TROPHY 2019 
opět přivezla medaile.

„Berliner Wein Trophy  patří k nej-
vyšším soutěžím světa, je pořádána 
pod patronátem OIV (kterou zastu-
poval prof. Dominique Tusseau, pre-
zident enologické komise OIV), UIOE a VinoFedu, seriálu prestiž-
ních autentických soutěží světa,“ řekl ředitel vinařství Martin Jaroš. 
Po čtyři dny hodnotilo 26 mezinárodních porot přes čtyři a půl ti-
síce vzorků. O 26 zlatých medailí pro Českou republiku se podělilo 
14 vinařství. „Za nás ZLATO získal Pinot Gris 2015, STŘÍBRO patří 
Johannu W Red a oceněný byl i Müller Thurgau 2017. Těmito ohod-
nocenými víny se můžete potěšit i vy. Naše vinotéka má otevřeno 
denně od 10 do 18 hodin,“ dodává ředitel.                                  (nov)

Smuteční síň do tří let 

Mezi dlouhodobě připravované 
investice patří nová smuteční síň 
na městském hřbitově. Realizovat 
se bude v několika etapách. První 
- architektonickou soutěž, ze které 
vzešel návrh nové síně má už měs-
to za sebou Už v této etapě ale skli-
dil návrh kritiku. Smuteční síň by 
podle vítěze soutěže měla levitovat 
a být v prostoru nad zemí otevře-
ná. V dalších etapách se bude sta-
vět smuteční síň, změní se vstupní 
prostory hřbitova, dále oplocení 
v severní části areálu včetně vjez-
dů, upraví se okolí a zvýší se kapa-
cita parkoviště. Prostor by měl být 
bezbariérový. K dispozici již je fi-
nální studie, do které se promít-
ly některé připomínky zadavatele. 
Zhruba do roka a půl bude  pro-
jektová dokumentace včetně za-
jištění jednotlivých povolovacích 
procesů pro výstavbu.  Vzhledem 
k tomu, že jsou nyní na řadě stav-
by s vyšší prioritou, lze předpo-
kládat, že stavba obřadní síně bu-
de zahájena zhruba do tří let. No-
vá smuteční síň bude stát  za stá-
vajícím objektem, kterému se 
odbourá spojovací krček. Tím se 
vytvoří průchod k nové smuteč-
ní síni. Celá akce vyjde na šedesát 
miliónů korun.

S mostem se začne 
příští rok

Na hraně životnosti je most 
na Podkrušnohorské ulici. Pro-
to patří mezi priority. Je v havarij-
ním stavu a je nutné, aby pod ním 
projíždějící auta chránila bezpeč-
nostní ochranná síť. Město nej-
prve roky zvažovalo, zda postavit 
nový most, původní opravit nebo 
most strhnout a vybudovat křižo-
vatku. Nakonec rozhodlo o stav-
bě nového mostu, jehož vzhled je 
výsledkem architektonické sou-
těže. Demolice a následná stavba 
vyjde na zhruba sto patnáct mi-
liónů korun. Hotova je projek-
tová dokumentace k  územnímu 
rozhodnutí, které by město moh-
lo získat do konce roku. Poté po-
žádá o stavební povolení a vyhlá-
sí výběrové řízení na dodavatele. 
Zahájení stavby se odhadnuje na 

konec roku 2020. Hotovo by mělo 
být do roka a půl.

Plavecká hala je  
na řadě nejdříve

Největší tanec trvající něko-
lik let předvedlo hned několik za-
stupitelstev města kolem plavec-
ké haly. Roky se diskutovalo, zda 
opravit nebo postavit novou. Další 
roky trvalo rozhodnutí, kde bude 
nová hala stát. Několikrát se měni-
ly plány, jak by měla hala vypadat 
a také se zastupitelé přeli o to, ko-
lik vlastně chce město do haly in-
vestovat. Nyní už je snad jasno. Na 
nový krytý plavecký bazén u Kol-
domu je zpracovaná projektová 
dokumentace a vyřizuje se staveb-
ní povolení. Poté bude zpracována 
dokumentace pro provedení stav-
by a zhruba v březnu příštího ro-
ku by mohlo proběhnout výbě-
rové řízení na dodavatele stavby. 
Stavbu chce město zahájit po letní 
sezoně roku 2020. Potrvá zhruba 
rok a půl. Náklady se  odhadují na 
zhruba 280 milionů korun včetně 
potřebných úprav okolí a vybudo-
vání parkoviště. 

Dopravní terminál je 
závislý na dotacích

Za předpokladu, že město Lit-
vínov získá dotaci  42 miliónů ko-
run z  IROP a 25 miliónů korun 
z  Ústeckého kraje, zahájí stavbu 
dopravního terminálu autobuso-
vého a vlakového nádraží v místě 
současného dopravního uzlu. Po-
čítá se s ponecháním budovy ná-
draží, ostatní objekty se  zdemo-
lují. Počet autobusových stání by 
měl být dostatečný pro všechny 
regionální i místní autobusové lin-
ky. Vznikne dostatečný počet par-
kování pro osobní auta. Lokalita 
se oživí zelení. Odhad nákladů je 
cca 115 milionů korun. Do konce 
roku by měla být k dispozici pro-
jektová dokumentace pro získání 
územního a stavebního povolení. 
Následovat bude výběrové řízení 
na dodavatele stavby. Příslib dota-
ce očekává město do poloviny ro-
ku 2020, pak by mohlo začít s re-
alizací, která potrvá odhadem je-
den rok.                                     (pur)

Litvínov chystá akce za půl miliardy korun
a shání nového vedoucího odboru investic

LITVÍNOV – Příští rok má být pro Litvínov rokem investic. Napláno-
vány jsou akce za více než půl miliardy korun. Některé z nich město 
připravovalo několik let. 

Mega akce, jako je most na Podkrušnohorské ulici nebo plavecký ba-
zén budou záležitostí nového vedoucího odboru investic a regionální-
ho rozvoje. V současné době tajemník města Valdemar Havlena vyhlásil 
na obsazení této nelehké pozice výběrové řízení.

P orušené paragrafy

Otevřené sklepy
TŘEBÍVLICE – Zámecké vinařství 
Třebívlice zve na tradiční akci 
Otevřené sklepy. Napít se dob-
rého vína a vyzkoušet vína od 
různých vinařství můžete v sobotu 31. srpna od 9 do 20 hodin.

Akce otevřené sklepy se koná již potřetí a u návštěvníků si zís-
kala oblibu. „U nás v Třebívlicích se pochopitelně podíváte do našich 
sklepů a bude zajištěno i občerstvení k vínu. Trasy vínobusů, které 
zájemce svážejí a rozvážejí na stanoviště i do vinařství, najdete na 
www.johannw.com,“ zve ředitel třebívlického vinařství Martin Jaroš. 
V případě dotazů můžete kontaktovat přímo organizátora akce pa-
na Závadu na tel. 777185788. Další informace jsou na oficiální face-
bookové události.                                                                               (nov)

Ochutnávka vín s prohlídkou
TŘEBÍVLICE - Sommeliér Zá-
meckého vinařství Johann 
W v Třebívlicích Stanislav 
Hofreiter zve všechny milov-
níky dobrého vína na ochut-
návku vín spojenou s pro-
hlídkou sklepů.

Akce se uskuteční v ne-
děli 25. srpna. Pro prvních 
patnáct objednaných zájemců si Stanislav Hofreiter přichystal od  
13 hodin prohlídku sklepa vinařství s degustací pěti vzorků vín zdar-
ma! Nutná je telefonická rezervace na tel. čísle 724 565 499 a to kaž-
dý den mezi 10 a 18 hodinou.                                                                          (nov)

Most na PKH

Obřadní síň

Plavecký bazén
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Elegantní ŠKODA SUPERB přijíždí s řadou inovací
Vlajková loď automobilky ŠKODA se představuje v designově osvěžené 
podobě, a navíc nově i ve verzi SCOUT, která díky zvýšenému podvozku 
a inteligentnímu pohonu 4x4 vybízí k dobrodružství a pokoření 
náročnějšího terénu. Řada moderních asistenčních systémů se stará  
o bezpečnost posádky a řidiči poskytuje dokonalou ovladatelnost vozu. 
Přesvědčte se sami u svého oblíbeného prodejce a rezervujte  
si bezplatnou testovací jízdu. Na Vás záleží. www.skoda-superb.cz

   NOVÁ 
ŠKODA 
SUPERB SCOUT
 Na Vás záleží

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

AUTOPLUS II
Rudolická 1730, 434 01 Most
Budovatelu 624, 434 01 Most
www.autoplusmost.cz

Kombinovaná spotřeba: 4,9 – 7,1 l/100km
CO2 kombinované: 129 – 162 g/km

SKO-inzerat-SuperbFL-85x120mm.indd   1 04.07.19   13:45

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

Interní grant podpořil ta-
ké studii a přípravu projekto-
vého záměru na výstavbu ast-
ronomické observatoře v Kada-
ni. „S kamarádem, se kterým se 
astronomii věnujeme, jsme dlou-
ho o observatoři snili. Hledali 
jsme vhodné místo, možnosti fi-
nancování, připravovali potřeb-
né dokumenty a předběžné sou-
hlasy. Interní grant Sev.en Ener-
gy nám výrazně pomohl ve chví-
li, kdy další kroky již začaly být 
finančně náročné. Máme připra-
venou projektovou studii na no-
vou observatoř na nejvhodněj-
ším místě v  Kadani. Observatoř 

bude sloužit také jako veřejně do-
stupná rozhledna. I díky grantu 
jsme přesvědčili vedení Kadaně, 
že to s observatoří myslíme váž-
ně. Studie nás posunula o kou-
sek dál a už máme další příslib 
na dotaci od Ústeckého kraje na 
vybavení. Investorem výstav-
by observatoře by mělo být měs-
to Kadaň. Bez podpory Interního 
grantu by ale nic z  toho zřejmě 
nebylo a observatoř by dál byla 
jen naším snem,“ říká Libor Šin-
delář, zaměstnanec firmy Info-
tea ze Sev.en Energy, který zís-
kal z  Interního grantu pro svůj 
projekt třicet pět tisíc korun. 

Peníze z Interního grantu po-
mohly například zvelebit zahra-
du školky, s  přestavbou hasič-
ského vozíku na závody v  po-
žárním sportu, s  prezentací 
skautingu a sportovní pomůcky 
pro děti nakoupil Softball Club 
Painbusters Most. Interní grant 
přispěl na provoz modelářské 
dílny, na vybavení lyžařské ško-
ly TJ REKREANT v Českém Ji-
řetíně a mnohým dalším. Zatím 
bylo podpořeno 28 organizací 
a projektů. Další se dočkají ještě 
v závěru letošního roku. 

V  rámci Interního grantu 
mohou zaměstnanci skupiny 
Sev.en Energy požádat o podpo-
ru pro spolky, projekty a orga-
nizace v regionech, kde skupina 
podniká, a kde je zaměstnanec 
nebo člen jeho rodiny osobně 
angažován. Peníze tak mohou 

zaměstnanci žádat například 
pro sportovní kluby, kde půso-
bí jako trenéři nebo kde sportují 
jejich děti. Podporu mohou zís-
kat i pro různé zájmové organi-
zace, ve kterých tráví svůj vol-
ný čas nebo na projekty souvi-
sející  s  jejich koníčky a záliba-
mi. „Smyslem Interního grantu 
je podpořit rozvoj a kvalitu živo-
ta v regionech, kde skupina pod-
niká a zároveň podpořit aktivi-
ty našich zaměstnanců. Preferu-
jeme dlouhodobější záměry s pří-
nosem pro širší veřejnost nebo 
skupinu lidí, jako jsou sportovní 
kluby nebo kulturní spolky. Vý-
hodou je, pokud se v projektu an-
gažuje větší počet zaměstnanců, 
není to však podmínkou,“ uvedla 
ředitelka komunikace skupiny 
Sev.en Energy Gabriela Sáričko-
vá Benešová.              (pur)

Sev.en Energy plní sny svým zaměstnancům

O záměru omezit provoz 
územního pracoviště Finanč-
ního úřadu Litvínov a větši-
nu agendy přesunout do Mos-
tu informovalo Generální fi-
nanční ředitelství. V  Litvíno-
vě by finanční úřad měl nadále 
fungovat v  omezeném provo-
zu s  úředními hodinami pon-
dělí a středa, kdy by do Litví-
nova dojížděli pracovníci pou-

ze pro vyřízení agendy podatel-
ny, přijímání žádostí, registraci 
a podávání informací. „To po-
važujeme za zcela nepřijatelné! 
Finanční úřad v Litvínově slou-
ží nejen lidem z  Litvínova, ale 
všem ze Svazku obcí v  regionu 
Krušných hor. Neumím si před-
stavit, že lidé z  hor budou jez-
dit pro radu až do Mostu,. Jsme 
zásadně proti tomu a pověři-

li jsme proto místopředsedky-
ni SORKH, starostku Litvíno-
va Kamilu Bláhovou, aby v tom-
to duchu s Finanční správou ČR 
o místním pracovišti finančního 
úřadu jednala,“ uvedl předseda 
svazku  David Kádner. 

Objekt, kde nyní Finanční 
úřad Litvínov sídlí, by měl zů-
stat prázdný. To je další vel-
ký problém pro Litvínov. Měs-
to dokončilo významnou in-
vestici - rekonstrukci parkoviš-
tě a chodníků vedle finančního 
úřadu. Nyní hrozí, že by v cen-
tru města, v  zámeckém parku, 
měl chátrat celý objekt. Finanč-

ní správa jej sice plánuje nabíd-
nout k prodeji, ale to je záleži-
tost několika dalších let. V po-
dobném omezeném režimu 
pracuje už 23 finančních úřa-
dů v České republice, v Ústec-
kém kraji v  Bílině a Podbořa-
nech. „V žádném případě se ale 
nejedená o obec s rozšířenou pů-
sobností s počtem trvale žijících 
obyvatel na celém území pře-
sahujícím 35 tisíc,“ zdůraznila 
starostka Litvínova Kamila Blá-
hová.  Nesouhlas s plánovaným 
omezením provozu finančního 
úřadu vyjádřili starostové svaz-
ku jednomyslně.                (pur)

Omezení finančního úřadu rozezlilo starosty
LITVÍNOV – Plánovaný odsun litvínovského finančního úřadu do 
Mostu a omezení pracoviště v  Litvínově rozezlil starosty Svazku 
obcí v regionu Krušných hor. Proti rozhodnutí Generálního finanč-
ního ředitelství se postavili a žádají zachování agendy v Litvínově 
v celém rozsahu.

Bez podpory Interního grantu by ale nic z toho zřejmě nebylo a observatoř v by dál byla jen naším snem,“ říká Libor Šindelář, zaměstnanec firmy Info-
tea ze Sev.en Energy, který získal z Interního grantu pro svůj projekt třicet pět tisíc korun. 

MOST – Skupina Sev.en Energy podporuje aktivity svých zaměst-
nanců prostřednictvím Interního grantu. Letos  už rozdala z  osmi 
set tisícového grantu určeného na činnost organizací a realizaci pro-
jektů, ve kterých ve svém volném čase působí zaměstnanci skupiny, 
šest set padesát tisíc korun. 
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Významný zaměstnavatel v regionu, společnost Vršanská uhelná a.s., 
člen velké energetické skupiny Seven Energy, nabízí uplatnění v pozici:

STROJNÍK  
LOPATOVÉHO RÝPADLA  

s náborovým příspěvkem 30 000 Kč

Hlavní činnosti v uvedené pozici:
 � obsluha lopatového rýpadla

 � údržba o opravy zařízení rýpadla

 � výklop vlaků

Požadujeme: 
 � dobrý zdravotní stav, smyslová zdravotní způsobilost (styk 

s kolejovou dopravou)

 � spolehlivost, odpovědnost, samostatnost, dobrá pracovní 
morálka

Kvalifikační předpoklady:
 � vzdělání: min. vyučen ve strojním nebo příbuzném oboru 

(zámečník, soustružník, strojní mechanik apod.)

 � strojnický průkaz výhodou

Nabízíme:
 � mzdové zařazení do 3. tarifního stupně s garancí meziročního 

nárůstu dle kolektivní smlouvy 

 � absolvování praxe 400 hodin na konkrétním stroji, pak 
zařazení do šestidenního kurzu obsluh pracovních strojů

 � po absolvování kurzu:
 › samostatná obsluha lopatového rýpadla 
 › změna smlouvy z doby určité na dobu neurčitou a navýše-

ní mzdy
 › v případě zařazení do profese řidič rýpadla mzdové zařaze-

ní do 5. tarifního stupně

 � firemní benefity – mimo jiné 13. plat (cca 18.000 – 22.000 Kč/
rok), příspěvek na stravování, 6 týdnů dovolené

 � příplatky za směnnost až 1.600 Kč měsíčně

 � od nového roku po zkušební době: 
 › příspěvek na penzijní připojištění 550 Kč měsíčně
 › program Zdraví - Benefity v hodnotě 10 500 Kč na rok (čer-

pání na dovolenou, sportoviště, léky, kulturu)

 � zázemí společnosti, která je součástí silné energetické 
skupiny s dlouhodobou perspektivou zaměstnání

 � práce ve směnném provozu - 12ti hodinové směny v  cyklu 
ranní, noční a dva dny volna

 � náborový příspěvek bude vyplacen ve dvou částech, 10 000 
Kč po zkušební době, 20  000 Kč po úspěšném absolvování 
kurzu

Nástup možný od: dle dohody
Pracoviště: Vršanská uhelná a.s.
Bližší informace:   zást. ved. 
úseku  Miloš Záděra, tel. 478 002 778
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

MOST – O zahlazování následků 
hornické činnosti v Ústeckém 
kraji přijel s  ředitelem Palivo-
vého kombinátu Ústí Petrem 
Lencem a generálním ředitelem 
skupiny Sev.en Energy Lubošem 
Pavlasem diskutovat ministr 
průmyslu a obchodu Karel Ha-
vlíček. 

Do konce příštího roku chce 
mít ministerstvo jasno o tom, jak 
budou rekultivace pokračovat. 
Záměrem ministerstva je jezera 
propojit a vytvořit tu nejen záso-
bárnu vody pro celou republiku, 
ale také vodní kaskádu s energe-
tickým potenciálem. „Díky vod-
ním elektrárnám a solárním par-
kům na hladině by mohlo vznik-
nout dílo o celkovém výkonu až 
dvou jaderných reaktorů. Něco ja-
ko Vltavská kaskáda, ale význam-
ně větší,“ uvedl ministr Karel Ha-
vlíček. Zatím ale není jasné ani 
to, zda je podobné dílo v  mos-
tecké krajině technicky provedi-
telné. „Prohlédl jsem si rekultiva-
ce lomu Československá armáda 
a jsem příjemně překvapen, jak 
firma v rekultivačních pracích po-
kročila,“ pochválil při návštěvě 
Československé armády ministr 
Severní energetickou. Při rozho-
dování o tom, zda jezera propo-
jit a jak vysoko by měla být hla-
dina toho posledního, které část 
vytěženého lomu zaplaví, musí 
být podle ministra bráno v potaz 
také nevytěžené ložisko 750 mi-
liónů nejkvalitnějšího uhlí, které 
je v současné době za limity těž-
by. „Záležet bude samozřejmě na 
energetické koncepci státu. Musí-
me brát ohledy také na budoucí 
generace dříve, než cestu k těmto 
zásobám zcela uzavřeme,“ kon-
statoval ministr. 

Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu by ale podle Karla Ha-
vlíčka propojení jezer upřed-
nostnilo před dalšími možný-

mi variantami, pokud bude 
technicky i ekonomicky mož-
né. „Do konce příštího roku by se 
měl potřebný návrh včetně časo-
vého harmonogramu a financo-
vání předložit na vládu. Za úkol 
to dostalo PKÚ. Musí se předložit 
jasný záměr projednaný se všemi 
subjekty, které mají danou oblast 
na starost,“ uvedl ministr. „Re-
kultivací se zabýváme průběž-
ně, vznik a propojení jezer by byl 
přínosný pro všechny,“ říká ředi-
tel Palivového kombinátu Ús-
tí Petr Lenc a dodává: „Odbor-
ný materiál pro vládu samozřej-
mě připravíme a poté půjde o po-
litické rozhodnutí.“ 

Na studii bude spolu s  Pali-
vovým kombinátem spolupra-
covat také Severní energetic-
ká, které se budoucí rekultivace 
Československé armády nejvíce 
dotýká. Na rekultivaci pracuje 
těžební společnost už desetiletí 
postupně tak, jak je lom odtěžo-
ván a postupuje podle předem 
schváleného plánu. Navrhova-
né změny by tak nebyly na po-
slední chvíli, ale zásadně by za-
sáhly do už probíhajících pra-
cí. Rekultivace přitom nejsou 
záležitostí roků, ale desetile-
tí. „Rekultivace lomu ČSA pro-
bíhá průběžně a v současné do-
bě je zhruba polovina území už 

hotová. Pro zbývající území má-
me schválený plán sanace a re-
kultivace a připravené finanční 
rezervy. Jsem rád, že pan mini-
str na místě potvrdil, že své zá-
vazky ke krajině  zodpovědně pl-
níme a uvědomuje si, že dojde-li 
k dostatečnému rozšíření plánu 
rekultivace, bude nezbytné hle-
dat také další finanční zdroje, 
například z Evropské unie,“ říká 
prezident a CEO skupiny Sev.
en Energy Luboš Pavlas. Stát 
podle Pavlase bude muset zau-
jmout jasné stanovisko k ochra-
ně ložiska, ve kterém ještě zbý-
vá 750 milionů tun nejkvalitněj-
šího hnědého uhlí.               (nov)

Jak bude vypadat Mostecko po dokončení rekultivací

Ministr průmyslu zvažuje  
variantu jezerní krajiny

Ministr navštívil rekultivace jezero Most a jezero Milada a částečné rekultivace lomu Československá armáda, 
které by po dokončení těžby mělo doplnit další jezero. Na místě ministr zadal Palivovému kombinátu Ústí zpra-
covat studii možného propojení jezer. Zároveň ale uvedl, že při úvahách o dalších rekultivacích je nutné brát 
v potaz také ložisko kvalitního hnědého uhlí, které je za limity těžby a dosavadní rekultivace. Zleva generální 
ředitel těžebních firem Vladimír Rouček, Petr Lenc, Luboš Pavlas a Karel Havlíček.

ÚSTECKÝ KRAJ – Dvacet nových  
dek na bonding má Neonatolo-
gická klinika Masarykovy ne-
mocnice Krajské zdravotní v Ústí 
nad Labem. Deka zajišťuje kom-
fortnější péči o rodičku a novo-
rozence na porodním sále. 

„Jsem velice rád, že naše ne-
onatologická klinika se snaží 
o zlepšování nabídky služeb ma-
minkám a miminkům, které se 
narodí v největší porodnici Ús-
teckého kraje. Snažíme se neu-
stále zlepšovat prostředí naší po-
rodnice i oddělení fyziologických 
novorozenců, kde připravuje-
me kompletní obměnu nábytku 
a sociálních zařízení. Bondovací 
deky, které budeme používat ja-
ko třetí v republice, jsou krásné 
a velmi příjemné a určitě napo-
mohou v procesu utváření vazby 
mezi matkou a dítětem bezpro-
středně po narození. Děkuji všem 
pracovníkům kliniky, kteří s tou-
to myšlenkou přišli a dokázali jí 
v krátké době zrealizovat,“ ře-
kl Josef Liehne, ředitel zdravot-
ní péče Krajské zdravotní, Ma-
sarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem.

Deky na bonding věnova-
la Eva Řežábková z firmy Neo-
bed. „Ze zkušeností porodních 

asistentek víme, že je velmi slo-
žité udržet novorozenci při bon-
dingu na porodním sále tělesnou 
teplotu. Proto se naše firma Ne-
obed začala velmi intenzivně vě-
novat této problematice a přizpů-

sobila deky Neobed potřebám no-
vorozence a matky. Deky Neobed 
na bonding o velikosti 70 x 80 
centimetrů jsou  bez kapuce, aby 
maminka viděla na své mimin-
ko. Deky jsou hřejivé, jemné, od-

vádějí vlhkost, udržují teplo a za-
hřejí. Látka, která je použita na 
Neobed deky, má atest pro děti do  
3 let, který se obnovuje každé  
3 roky,“ doplnila Eva Řežábková.

(sol)

Větší komfort pro miminka
Dostanou vyhřívané deky

Bonding je prvotní vazba utvářející vztah mezi maminkou a miminkem. Dítě je přikládáno matce na tělo tak, 
aby vznikl kontakt kůže na kůži. Novorozenec však nesmí prochladnout. Z jedné strany je ohříván tělem ma-
minky a z druhé je chráněn dekou Neobed.
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LITVÍNOV - Konto našeho srdce 
- charitativní projekt HC Ver-
va Litvínov pomáhá v  oblasti 
sportu, zdraví, školství a kultu-
ry všem, kteří pomoc potřebu-
jí. Tentokrát zamířila pomoc do 
mezibořské Energie.

 „O projektu Konto našeho 
srdce vím a rozhodla jsem se ho 
využít pro jednoho z našich kli-
entů. Požádala jsem o pomoc 
a věřila, že to vyjde. Povedlo se 
a já jsem velmi ráda,“ říká ře-
ditelka Energie Šárka Švejkaro-
vá. Do Konta našeho srdce za-
slala žádost o dioptrické brýle 
pro Stanislava Enického. „Sta-
nislav je klientem Chráněné-
ho bydlení pro dlouhodobě du-
ševně nemocné a mentálně po-
stižené. Bude mu v  prosinci 40 
let, trpí mentálním postižením 
v  kombinaci s  duševním one-
mocněním. Při vyšetření u oč-
ního lékaře mu byl zjištěna zá-
važná oční vada. Jedno oko má 
tupozraké a na druhém mu by-
lo naměřeno celkem 7 dioptrií. 
Lékař doporučil brýle se speci-
álními skly pro redukci obou oč-
ních vad. To si ale náš klient ne-
může finančně dovolit. Standa 
bez brýlí ale vidí velmi špatně,“ 
upřesnila ředitelka. Stanislav 
Enický je plně invalidní ale bez 

nároku na výplatu důchodu. Je 
příjemcem dávek hmotné nou-
ze, které na zakoupení speciál-
ních brýlí nestačí. „Tyto dávky 
mu pokryjí pouze základní po-
třeby ubytování a stravu v chrá-
něném bydlení. Na nic dalšího 
mu již nezbývají prostředky,“ 
dodala ředitelka. 

Charitativní projekt HC 
VERVA Litvínov Konto naše-
ho srdce spolupracuje s partne-
ry v regionu a na transparentní 
účet mohou a přispívají všich-
ni, kdo v tom jedou spolu. Ten-
tokrát pomohla společnost Al-
tu plus z Mostu. Díky Kontu na-
šeho srdce dnes Stanislav vidí 

přes nové brýle lepší svět.  „Na-
ši klienti jsou všichni velikými 
fanoušky litvínovského hokeje. 
Na návštěvu brankářské jednič-
ky se připravovali celý den. Kon-
to našeho srdce tak potěšilo nejen 
Standu, ale i všechny ostatní,“ 
poděkovala ředitelka zařízení. 

(pur)

Konto našeho srdce pomáhalo v Meziboří

 Speciální brýle předala Stanislavovi osobně brankářská jednička A teamu HC VERVY Litvínov Jaroslav Janus. 
S litvínovským brankářem se všichni klienti, kteří ho přivítali v hokejových dresech, vyfotili a předali mu vlast-
noručně vyrobené dárky.

„K traktoru patří pluh a rad-
lice pro zimní údržbu, sněhová 
fréza a sypač. V  létě využijeme 
kladívkový mulčovač a zameta-
cí kartáč,“ uvedla vedoucí od-
boru výstavby, majetku a život-
ního prostředí Gabriela Sou-
kupová. Areál na zimní sezonu 
připravují technické služby už 
nyní. Revizí a kontrolou pro-
chází veškeré zařízení areálu. 
„Za sebou už máme prohlídku 

sněžných děl a čerpadel na vo-
du, revizi osvětlení a defektosko-
pii sloupů vleku. Garanční pro-
hlídkou prošla rolba. Během zá-
ří a října je připravena pro vlek 
elektro a strojní revize. Udržo-
vat se během léta musí i samot-
ný svah sjezdovky,“ doplnila 
Gabriela Soukupová. Novinkou 
v areálu budou turnikety, které 
se nyní montují. 

(pur)

Meziboří pořídilo na zimu nový traktor

Nového pomocníka si přišel prohlédnout i starosta města Petr Červenka.

MERZIBOŘÍ - Na údržbu zimního areálu a přilehlých chodníků si 
technické služby pořídily nový malý traktor ISEKI. Za téměř 1,4  mil. 
Kč získaly nejen samotný stroj, ale také celou řadu užitečných ná-
staveb. 

„Být zodpovědnou firmou po-
važujeme za velmi důležité. Dá-
váme našim spoluobčanům ne-
jen práci, ale dlouhodobě pra-
videlně přispíváme na projek-
ty, které zlepšují úroveň života 
v  našem okolí. I letos podpo-
říme aktivity, na které by obce 
v  rozpočtech obtížně hledaly fi-
nanční prostředky,“ říká Katar-
zyna Woś, místopředsedkyně 
představenstva skupiny Unipe-
trol zodpovědná za společen-

skou odpovědnost firmy a Na-
daci Unipetrol.

Obdarovaná města a obce 
využijí peníze od Unipetrolu 
převážně na společenské a kul-
turní akce, sportovní aktivity 
pro děti nebo na modernizaci 
a rozvoj obcí. Veltrusy obohatí 
základní a mateřskou školu ná-
kupem nábytku a preventivní 
zdravotní péčí a zajistí projek-
tovou dokumentaci přístavby 
školy. Litvínov za získané pení-

ze uspořádá celoměstskou akci 
pod názvem Krušnohorské Vá-
noce. Most nakoupí schodišťo-
vé sedačky v domově pro seni-
ory a také rozšíří a opraví cyk-
lostezky. Brandov zmoderni-
zuje veřejné osvětlení a Hora 
Svaté Kateřiny opraví nevyho-
vující silnici v Dolní ulici.

S  okolními obcemi skupina 
Unipetrol spolupracuje i pro-
střednictvím Nadace Unipet-
rol se zaměřením na podporu 
nadaných studentů, škol a věd-
ců. „V říjnu uspořádáme s Na-
dací Unipetrol v  Kralupech pro 
místní děti Báječný den s  che-
mií. Díky velkému zájmu uspo-
řádáme akci hned dvě říjnová 
dopoledne po sobě. Jako Báječ-
ný den s  chemií je pojmenován 

zhruba tříhodinový program ur-
čený pro děti mezi 13 a 15 lety, 
kterým chceme ukázat, že che-
mie je také zábavná. Žáci se ak-
tivně zapojují do programu a na 
konci je vyhlášena vědomost-
ní soutěž,“ doplňuje Katarzyna 
Woś.  „V současné době mohou 
obyvatelé Mostu a Litvínova ta-
ké navrhovat obecně prospěšné 
projekty. Ve spolupráci s  městy 
Most a Litvínov budou pak vy-
brány ty nejvhodnější. Z nich li-
dé hlasováním vyberou ty, kte-
ré budou nakonec realizovány. 
Kampaň jsme nazvali Unipet-
rol lidem a lidé mohou své ná-
pady vhazovat do boxů umístě-
ných na veřejných místech a ve 
speciální tramvaji,“ vysvětluje 
Katarzyna Woś.                 (nov)

Unipetrol obdaroval města a obce
LITVÍNOV –  Společnost Unipetrol v tomto roce finančně podpořila 
16 měst a obcí v blízkosti jejích výrobních závodů v Litvínově - Zá-
lůží a v Kralupech nad Vltavou. Unipetrol přispěl částkou 2,45 mili-
ony korun nejen na rozvoj společenského, kulturního i sportovního 
života, ale také na modernizaci a rozvoj obcí. Příspěvek Unipetrolu 
obce využijí například na opravu silnic a cyklostezek, modernizaci 
veřejného osvětlení a vybavení pečovatelského domu či přístavbu 
školy.

ÚSTECKÝ KRAJ - Přísluš-
níci Hasičského záchranného 
sboru Ústeckého kraje nacvi-
čovali pátrací akce v kompli-
kovaném terénu divoké vody 
v řece Kamenici. Výcvik byl za-
měřen i na záchranu osob v te-
koucí vodě v nepřístupném te-
rénu. Cvičení se zúčastnily ta-
ké složky Krajského ředitel-
ství Policie ČR Ústeckého kraje 
-speciální pořádková jednotka 
a Vodní záchranná služba.                       

      (pur) 

Hasiči cvičili záchranu tonoucího

Hlaste se do tanečních!
LITVÍNOV –  Do konce srpna se ještě mohou chlapci a dívky v Litví-
nově hlásit do tanečních. Taneční kurz pod vedením Dagmar Kníže-
tové bude v Citadele zahájen 18. září.  Zájemci se mohou hlásit po 
internetu, telefonicky, písemně i osobně – ale HLAVNě VČAS!!! Lépe 
je hlásit se v páru.

Taneční lekce budou probíhat vždy ve středu od 18 do 19.45 ho-
din na společenském sále. Účastníky čeká dvanáct učebních lekcí, 
prodloužená a na závěr věneček. Kurzovné na účastníka činí 1 990 
korun.  V tanečních se seznámí se základními kroky a figurami tan-
ců waltz, quickstep, valčík, slowfoxtrot, tango, cha cha, jive, blues, 
polka, letkis, mazurka, mambo bolero, samba a ještě něco navíc -  
nějaký módní tanec aktuální taneční sezóny.

Rozvrh hodin (vždy středy): 18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 
6.11, 13.11. 20.11., 27.11, 4.12., 11.12. Prodloužená – sobota 19. 10. 
2019, věneček –  sobota 14. 12. 2019. Více informací na www.cita-
dela-litvinov.cz.                                                                                 (nov)



Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňuje-
me vás, že soukromou inzerci komerč-
ního charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu to-
hoto typu, navštivte prosím naši redak-
ci, inzertní oddělení, a dohodněte si tuto 
službu za patřičnou úplatu dle našeho 
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé, 
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.

Redakce týdeníku Homér

Různé
 ■ Prodám: J. Verne – Děti kapitá-

na Granta 1964, Dva roky prázd-
nin 1972 – poškozené obaly,  

50 Kč/ks, velmi starý stojící drhlík 
na kukuřici, cca 70x60 cm, funkční, 
cena 2 000 Kč, hrníčky, skleničky, 
smaltované nádobí z pozůstalosti 
a staré kabelky. Telefon: 720 250 
192

 ■ Prodám 2 retro lustry, 3 ramen-
ný 300 Kč, 8 ramenný 500 Kč, cvičí-
cí lavici 1 300 Kč, mrazák – šuplíko-
vý 1 000 Kč, stůl + 2 lavice spojené 
vcelku kovovými trubkami 1 500 
Kč, rohovou sedací soupravu a 
křeslo 3 000 Kč. Telefon: 607 277 
880 večer

 ■ Prodám sporák na PB 2 000 
Kč – možno prodat i 10 kg bom-
bu – dohodou. 10 kg kvalitní 

hřištní trávy se slevou – 700 Kč, 
lednice Privileg s mrazákem  
1 300 Kč, Siemens s mrazákem  
1 300 Kč, ušák – čalouněný 1 500 
Kč. Telefon: 724 050 605

SEznÁMEnÍ
 ■ Muž hledá přítele – kamaráda 

pro hezké chvíle co život nabízí, ži-
vot je barevný a zábavný, jen si ho 
užít. Hlavně s vyřešenou minulostí. 
Zn: žít – užít- naplno. Telefon: 792 
352 595

 ■ Muž hledá kamaráda  – příte-
le na vše hezké, co život přináší, 
s  vyřešenou minulostí a  se svým 
zázemím  – podmínka. Telefon: 

792 352 594  – SMS  – případně 
volat

Byty, doMy
 ■ Prodám byt 3+1 v Mostě, uli-

ce V. Nezvala, páté patro, cihlový 
dům, zasklená lodžie, po rekon-
strukci, plovoucí podlaha, dlažba, 
zděné jádro. Cena 850 000 Kč.  Te-
lefon: 702 179 331

 ■ Prodám zahradu s chatkou v 
obci Milá. Klidná lokalita, 748 m2, 
chata je podsklepená, ovocné stro-
my, ořech, krásný výhled na České 
středohoří. Možnost stavby rodin-
ného domu. Telefon: 702 179 331

 ■ Koupím byt 2+1 na Meziboří. 
Telefon: 737 261 941
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Seznam distribučních 
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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 Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

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

maň, Bílina, Malé Březno, Strupči-
ce, Teplice, Jirkov, Chomutov

Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.

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

ÚSTECKÝ KRAJ - Hejtman Ústec-
kého kraje Oldřich Bubeníček 
a náměstek pro oblast zdravot-
nictví Stanislav Rybák se spo-
lečně setkali se zakladatelem 
babyboxů Ludvíkem Hessem. 
Ten hejtmanovi poděkoval 
mimo jiné i za finanční podporu 
při výměně babyboxu v Chomu-
tově.

„Jsem moc rád, že jsem vás po-
znal osobně. Velmi si vážím vaší 
práce, která dává šanci na život 
těm nejmenším,“ řekl hejtman 
Oldřich Bubeníček. Ludvík He-
ss otevřel diskusi o vybudová-
ní babyboxu v Lounech a Žatci 
a požádal vedení o pomoc s je-
ho realizací. Okres Louny je stá-
le jediným okresem v kraji, kde 
babybox chybí. Jednání o zříze-
ní probíhají již několik let, ale 
vhodné místo se stále nepoda-
řilo najít.

První babybox byl předsta-
ven a otevřen 1. června 2005 na 
pražském Hloubětíně. V  Čes-
ké republice je dnes 76 baby-
boxů. Od roku 2005 zachránily 
194 novorozenců. Letos už bylo 
do babyboxů odloženo 14 dětí. 
V Ústeckém kraji vstoupilo ro-

dinám do života díky babyboxu 
18 dětí. V  Ústí nad Labem by-
lo dle statistik odloženo nejvíce 
– šest dětí. Naopak v Litoměři-
cích v babyboxu neskončilo za-
tím žádné miminko. 

„Babyboxy vnímám pro rodi-
če jako ultima ratio a pro děti ja-
ko druhou šanci na život. Často 
hovořím o tom, že jsou to tako-
vé transportní stanice od rodičů, 
kteří děti nechtějí nebo vzhledem 

ke své sociální situaci mít nemo-
hou, k těm rodičům, kteří o dítě 
stojí a chtějí ho,“ řekl babydědek 
Ludvík Hess. „Máme jediné přá-
ní. Aby již nikdy nebylo nalezeno 
mrtvé tělíčko," dodal.        (nov)

Zakladatel babyboxů poděkoval hejtmanovi

Zleva Stanislav Rybák, Ludvík Hess a Oldřich Bubeníček se shodli na tom, že existence babyboxů má smysl.

Obcí roku je  
v krajském kole  Lipová

ÚSTECKÝ KRAJ - Celorepublikově oblíbená soutěž Vesnice roku 
vstoupila do  25. ročníku. Vítězem krajského kola se stala obec Li-
pová. Ceny všem vítězům předali  hejtman Ústeckého kraje Oldřich 
Bubeníček a jeho náměstek Petr Šmíd.

„Všechny obce, které se do soutěže přihlásily, dělají něco navíc pro 
rozvoj své obce i okolí a také se snaží o to, aby se tam místním dob-
ře žilo. Chtěl bych všem zúčastněným obcím poděkovat a oceněným 
moc gratuluji,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček v úvodu předává-
ní. 

Vítězná obec Lipová (Děčínsko) získala zlatou stuhu, milion ko-
run od ministerstva pro místní rozvoj a 300 tisíc od Ústeckého kra-
je, modrá stuha za společenský život putovala do obce Lukavec (Li-
toměřice), bílou stuhou za činnost mládeže se pyšní obec Košti-
ce (Louny). Zelenou stuhu za péči o zeleň a životní prostředí zís-
kaly Lovečkovice (Litoměřice) a oranžovou stuhu za spolupráci 
obce a zemědělského subjektu si připnou Blšany u Loun. Kromě 
čestných uznání a diplomů byla udělena také Cena naděje pro ži-
vý venkov, kterou za svůj pestrý kulturní a společenský život zís-
kala obec Cítoliby (Louny), a ocenění inovativní obec, které zís-
kaly Mšené lázně. Vítězové krajských kol postupují do celostátní-
ho kola. Vyhlášení se uskuteční 14. září na Jarmarku venkova v Lu-
hačovicích.

Přihlášené obce se v rámci soutěže hodnotí v oblastech společen-
ský život, aktivity občanů, podnikání, péče o stavební fond a obraz 
vesnice, občanská vybavenost, inženýrské sítě a úspory energií, pé-
če o veřejná prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci, péče o kra-
jinu, připravované záměry a informační technologie obce a kon-
cepční dokumenty. Více informací na www.vesniceroku.cz.  (nov)

 ■ Nabízím prostor 
pronájmu pro lé-

kařskou ordinaci ve 
zdravotním středisku 
U Zámeckého parku 
949, Litvínov, (vedle 

finančního úřadu). Pro-
stor v 1. patře, zázemí 
– čekárna, WC, 100 m2. 
Více informací na tel: 

606 555 366.
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Házenkářky čekají 
další zápasy

V pátek 23. srpna čeká há-
zenkářky DHK Baník Most 
zápas s Röderthalem, týmem 
druhé bundesligové soutě-
že. Hned následující den má 
tým Černých andělů v plánu 
na Slavii zápas s  jedním ze 
švédských prvoligových tý-
mů a 27. srpna čeká Baník 
utkání proti Zwickau, což je 
opět tým druhé německé li-
gy.

Ropáci pořádají 
výjezd do Drážďan
O víkendu 24. a 25. srp-

na čeká extraligový HC Ver-
va Litvínov turnaj v Dráž-
ďanech a fanklub Ropá-
ci on tour na něj pořádá vý-
jezd, a to na sobotní utkání 
proti Krefeldu. Aby autobus 
opravdu vyjel, je třeba sehnat 
ještě 10 příznivců. Udělej-
te si výlet do Drážďan a při-
jeďte nás podpořit! Jedině 
s fanklubem dostanete vstu-
penku za sníženou cenu!

Baník Souš hostí 
Neratovice/
Byškovice

V dalším kole fotbalové 
divizní skupiny B se náš je-
diný zástupce v soutěži, celek 
Baníku Souš, opět představí 
na domácím hřišti. V sobotu 
24. srpna od 15.00 hodin bu-
de hostit kombinovaný tým 
FK Neratovice/Byškovice.

Horní Jiřetín změří 
síly s Litoměřickem

Celek FK Litoměřicko bu-
de dalším soupeřem Soko-
la Horní Jiřetín v dalším ko-
le krajského přeboru v  ko-
pané dospělých. Hrát se bu-
de na domácím hřišti Sokola 
v  sobotu 24. srpna od 10.30 
hodin. 

Mostecký FK hraje 
s Kadaní

V dalším kole krajského 
přeboru v kopané dospělých 
se představí doma i druhý 
zástupce Mostecka v soutěži, 
tým Mostecký FK. Jeho sou-
peřem bude v neděli 25. srp-
na od 10.15 hodin celek FK 
Tatran Kadaň. 

Obrnice vyzvou 
Osek, Kopisty 
Krásný Dvůr

Ve 3. kole I. B – třídy sku-
piny B v kopané dospělých se 
na domácím hřišti předsta-
ví Sokol Obrnice a TJ Kopis-
ty. Obrnice doma změří síly 
v  sobotu 24. srpna od 10.30 
hodin s Baníkem Osek. Muž-
stvo TJ Kopisty v sobotu 24. 
srpna od 13.30 hodin vyzve 
Krásný Dvůr. SFK Meziboří 
se představí v Duchcově. 

Dvě utkání 
Mosteckých Lvů

Druholigový celek ho-
kejistů Mostečtí Lvi sehrál 
v  týdnu první dva domácí 
přípravné zápasy. Ve středu, 
protože ještě nebyl po roz-
sáhlé rekonstrukci kvalitní 
led na ZS v Mostě, hrál v Lit-
vínově s  pražskou Kobrou. 
Ve čtvrtek se potom střetl 
s HC Děčín.                      (jak)

Jak jste spokojený s  výkony 
týmu v turnaji?

Pro tým byl velmi důležitý, 
hlavně aby si vyzkoušel filozofii 
hry, kterou jsme si řekli, že na-
stolíme. Že chceme hrát ve vel-
kém tempu, snažit se o co nej-
rychlejší zakončení. Něco z toho 
jsme si už zkusili na tréninku, ale 
neměli jsme to ještě moc zažité. 
Podstatné je, že co jsme si řekli, 
holky plnily. Zejména šlo o rych-
lé přechody do útoku a hodně 
křížného pohybu v  útočné fázi. 
Často nám to vycházelo a fungo-
valo. Turnaj nám ale ukázal i ně-
které věci, na kterých je třeba ješ-
tě zapracovat a vylepšit, napří-
klad hru jedna na jednu. To nám 
chybělo v zápasech proti Thürin-
geru i Maguře, a to musíme zlep-

šit. Pokud nemáme střelkyně 
z delší vzdálenosti a silnější hráč-
ky, křížný pohyb a hra jedna na 
jednu by měly být našimi nejsil-
nějšími zbraněmi.

Je výhoda, že si tým mohl vy-
zkoušet i konfrontaci s různými 
typy evropské házené? 

Jednoznačně. S  Thüringerem 
hrajeme poměrně často, tak-
že víme, že jejich tým je posta-
ven na vysokých a silných so-
matotypech hráček. Jejich hra 
je postavena na Ivetě Luzumo-
vé, která je tou rozdílovou hráč-
kou, navíc mají skvělé střelkyně 
schopné dát branku z deseti me-
trů. Přitom i takhle silové hráč-
ky jsou velmi pohyblivé. Pro mě 
je Thüringer komplexní tým, slo-
žený z velkých, silných a pohyb-

livých hráček, schopných vystře-
lit z deseti metrů. Proto se s ni-
mi hraje velmi špatně. U Ru-
munek je vše dáno i mentalitou 
jejich házené. Jsou hodně krea-
tivní, dokážou vystřelit i ze střed-
ní vzdálenosti. Navíc disponu-
jí hodně tvrdou obranou s  pře-
chodem do rychlého protiútoku. 
Tím je rumunská házená známá, 
že se hraje až na hraně férovos-
ti, proto to také bylo z obou stran 
hodně tvrdé utkání, ve kterém 
ale ani naše hráčky nedaly sou-
peřkám nic zadarmo.

Jaká střetnutí očekáváte 
v kvalifikačním turnaji Ligy mi-
strů?

 Osobně si myslím a přál bych 
si, aby soupeři, kteří se zúčastní 
kvalifikačního turnaje Ligy mi-
strů 7. a 8. září v Mostě, přijeli 
v podobné síle, jako byly celky na 
turnaji Českého porcelánu Dubí. 
Jsou to už kvalitní týmy, které ale 
jsme schopní porazit.

(jak)

Kouč Tancoš si přeje, aby soupeři v kvalifikaci  
přijeli v podobné síle jako byli ti na turnaji

MOST - Černí andělé za sebou mají poměrně náročný turnaj České-
ho porcelánu Dubí, ve kterém nakonec pouze o skóre skončili na tře-
tím místě. Nejen o něm, ale také o další přípravě mosteckých házen-
kářek před zářijovým kvalifikačním turnajem Ligy mistrů v  Mostě 
jsme si povídali s trenérem Jiřím Tancošem. 

Souš v poháru vzdorovala  
druholigovému Sokolovu poločas

Most bude v září hostit  
kvalifikační turnaj Ligy mistrů
MOST - Přípravy na jeden z  letošních vrcholů sezony mosteckých 
házenkářek, kvalifikační turnaj Ligy mistrů v mostecké sportov-
ní hale, vrcholí. Známy už jsou přesné termíny i časy jednotlivých 
utkání. Předprodej vstupenek bude v recepci sportovní haly v Mos-
tě zahájen v pondělí 26. srpna. Turnaj bude probíhat ve dnech 7. – 8. 
září. Přehled jednotlivých utkání:

Sobota 7. září: Rocasa Gran Canaria (Esp) – DHK Baník Most 
(Cz) od 16.15 hodin, Kastamonu Belediyesi GSK (Tur) – ZORK Ja-
godina (Srb) od 18.45 hodin. 

Neděle 8. září: Poražený ze zápasu 1 – poražený ze zápas 2 od 
13.30 hodin. Vítěz zápasu 1 – vítěz zápasu 2 od 16.00 hodin. Vstup-
né je 100 korun.                                                                                      (jak) 

HC Verva opět připravuje  
předsezonní Vervování

LITVÍNOV - Přijďte s námi zahájit novou sezonu naší nejvyšší soutě-
že, zve extraligový HC Verva Litvínov. Stane se tak v neděli 1. září od 
13 hodin. Dějištěm akce bude opět hřiště letního stadionu v těsném 
sousedství ZS Ivana Hlinky v Litvínově. 

„Připravili jsme pro vás opět předsezonní Vervování,“ zve klub. 
Vstup je zdarma. Těšit se můžete na  představení celého týmu a dre-
sů na novou sezonu,  autogramiádu nejen hráčů HC Verva, ale ta-
ké házenkářek DHK Baník Most a fotbalistů FK Teplice, slavnostní 
otevření fanshopu a módní přehlídku,  DIVA-DLO Zdeňka Lukesle-
ho pro děti, zábavní atrakce (skákací hrad, skluzavka, surf, bungee 
running),  malování na obličej, maskota Verváka nebo černožlutou 
zmrzlinu. Hrát bude U2 revival.                                                      (jak)

MOST - Návštěvníci vrcholné 
akce mosteckého autodromu  
TOTAL Czech Truck Prix, evrop-
ského šampionátu okruhových 
tahačů, se mohou i letos těšit 
na pestrý a bohatý doprovodný 
program. 

Doprovodný program nabíd-
ne také už potřetí přehlídku The 
Most Truck Festival, kam maji-
telé přihlásili na 100 kamionů, 
a to i amerických nebo historic-
kých. Tahákem pro diváky bude 
v sobotu i v neděli spanilá jízda 
účastníků festivalu po velkém 
závodním okruhu.

O víkendu 31. srpna a 1. září 
se na autodromu nebudou nu-
dit ani děti, v  závěru prázdnin 
si užijí kolotočové atrakce i no-
vinky, jakými jsou wipe-out ne-
bo air born.   „Děti se mohou 
svézt na centrifuze nebo řetíz-
kovém kolotoči. Chybět nebu-
de ani střelnice, velký zájem oče-
káváme o adrenalinové atrakce. 
Wipe-out je otáčecí rameno, kte-
ré je nutné přeskočit. Točí se stá-
le rychleji, takže vyžaduje dob-
rý postřeh soutěžících. Air born 
je zase pro odvážné. Nafukova-
cí raketa totiž zájemce vynese do 
několikametrové výšky,“ upřes-
nila eventová manažerka spo-
lečnosti AUTODROM MOST 
Michaela Rosenkranzová. Dě-
tem se bude věnovat i stánek 
oddělení ministerstva dopravy 
BESIP. 

Adrenalinový zážitek zájem-
cům zprostředkují taxijízdy 

v  závodních speciálech na ma-
lém okruhu na polygonu nebo 
v terénních vozech na offroado-
vé dráze. Kdo si chce vyzkou-
šet speciál Škoda Octavia Cup 
RS III na velkém okruhu, má 
jedinečnou příležitost v  sobo-

tu po ukončení programu jed-
notlivých závodních sérií. Mo-
torkářskou show se speciálními 
efekty předvede po oba víken-
dové dny v polední přestávce na 
cílové rovince kaskadérská sku-
pina Crazy Day.                 (nov)

Doprovodný program Czech Truck Prix zahájí  
spanilá jízda, děti čekají unikátní atrakce

Městská správa sociálních služeb v Mostě – příspěvková organizace 
Vás srdečně zve na 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. srpna 2019 
od 9:00 hodin 

 

Téma: Cesta kolem světa 
kostýmy vítány 

MOST - Nebojácně se zakousli divizní fotbalisté Baníku Souš v ná-
rodním poháru MOL Cupu do druholigového soupeře ze Sokolova. 
Domácí borci dokázali držet s  favorizovaným soupeřem krok celý 
první poločas. Bylo to především díky dobré obranné hře a nemo-
houcnosti soupeře gólově se prosadit. 

Obrat přišel po změně stran. Zkušenější sok nakonec po trefách 
Červenky, Kopřivy a Vávry vybojoval výhru 3:0 a postup do další fá-
ze pohárové soutěže. 

„Pohárový zápas s druholigovým celkem byl pro nás těžkou zkouš-
kou, ve které jsme první poločas obstáli a ve druhém už nám chybě-
ly síly, a také rozhodla zkušenost hostí. Hlavně těch střídajících hráčů, 
kteří v podstatě rozhodli utkání. Klukům nemohu nic vyčítat, odvedli 
to, na co mají, a bohužel na Sokolov to nestačilo,“ řekl po utkání do-
mácí kouč Petr Johana. 

Baník Souš – Baník Sokolov 0:3 (0:0). Branky: 58. Kopřiva, 73. 
Červenka a 87. Vávra. Sestava Baníku Souš: Nejedlý – Hána (75. Rů-
žička), Prokop, Bohata, Pátek – M. Hlaváček (63. Lácha), Christof – 
Kunc, Nobst, Popelka  (66. P. Hlaváček) – Kopta.                       (jak)

Na závodní víkend na přelomu srpna a září fanoušky pozvou sami jezd-
ci, kteří v pátek 30. srpna v podvečer projedou ve svých šestitunových 
speciálech ulicemi Mostu. Spanilá jízda s cílem na centrálním 1. náměs-
tí pak bude pokračovat hudební produkcí, soutěžemi o vstupenky a 
rozhovory s jezdci a jejich následnou autogramiádou. 
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MěDÉNEC – Důležitou součástí a jednou 
z  pěti komponent Hornické krajiny Kruš-
nohoří na české straně je Hornická krajina 
Mědník. Spolu s Hornickou krajinou Krupka 
je na seznamu památek UNESCO v Ústeckém 
kraji.

Krajinu kolem Měděnce formovala po 
staletí těžba rud. Nachází se severně od měs-
ta Měděnec, kde je doložena těžba železných 
a stříbronosných měděných rud z tvrdých 
skarnových hornin po dobu téměř šesti sto-
letí. Na nepřehlédnutelném vrchu s barok-
ní kaplí Neposkvrněného početí Panny Ma-
rie z roku 1674 se nachází mimořádně vel-
ká koncentrace historických důlních děl. 
Na malé ploše je soustředěno na 70 větších 
i menších štol a jam z 15. až 19. století, po 
nichž zde zbyly převážně zasutá ústí, trych-
týřovité pinky a odvaly hlušiny. Podzemí 
Mědníku je v současnosti přístupné dvěma 
historickými štolami Marie Pomocná a Ze-
mě zaslíbená s velmi dobře zachovanými 
doklady ruční ražby a rozšiřování podzem-
ních prostor pomocí metody sázení ohněm. 
Hornická krajina Vrch Mědník je auten-
tická hornická krajina, která dokumentuje 
různé způsoby dobývání železných, mědě-
ných a v menší míře i stříbrných rud z tvr-
dých skarnových hornin po období delší než 
400 let.  Mědník je také unikátním studijním 
prostorem, kde lze sledovat jednotlivé histo-
rické etapy zpřístupňování ložisek od stup-
ňovitého povrchového dobývání přes što-
ly a šachty až po podzemní důlní díla. Na 
svazích Mědníku se nachází více než 80 ša-
chet a štol, jež jsou dobře viditel-
né díky pinkám, ústím štol 
a haldám. Kolem roku 
1520 bylo na úpatí 
vrchu založeno 
horní město 
Měděnec.

(pur)

Hornická krajina Mědník patří  
na seznam památek UNESCO

Mědník je i místem dodržování hornických tradic

Historická štola Marie Pomocná

Historická štola 
Země zaslíbená

Vrch Mědník zdobí kaple

Důlní vozík alias hunt

Průvodcem ve štolách 
 je Ivan CáderProhlídka štoly 

 baví i děti


