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cena 8 Kč

V Mostě bují nový nešvar,

kontejnery zaplavují tuny velkého odpadu
MOST – Problematické bloky v některých částech města a v některých případech i v jeho samotném centru se proměňují ve smetiště.
Hromady nepořádku a velkoobjemového odpadu zaplavují nejen
kontejnerová stanoviště, ale i jejich okolí. Město chce novodobému
šlendriánu učinit přítrž. Kontejnerová místa budou mít nyní pod
dohledem kamery.
„Od začátku roku do konce
prázdnin evidujeme na sto dvacet událostí odložení nekomunálního odpadu a každou chvíli toto číslo narůstá. Ať už nepořádek zjistí naši strážníci nebo je nahlásí občané prostřednictvím linky 156,“ informoval
ředitel Městské policie v Mostě Jaroslav Hrvol. Operační pracovníci městského kamerového dohledového systému i hlídky strážníků a asistentů prevence kriminality se v poslední době více zaměřují na přestupky
odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, zejména odkládání objemného odpadu ke kontejnerům. „V těchto případech
chceme, aby strážníci postupovali přísně a ukládali vyšší pokuty.
Obvykle jsou ve výši okolo 2000
Kč,“ upozornil šéf strážníků.

Mostečané dobře vědí, že objemný odpad ke kontejnerům
nepatří. Často vynášejí odpad
po setmění, zřejmě v domnění,
že je nikdo neuvidí. „Kamery
mají noční vidění a jsou schopné je zachytit i ve tmě. Záznamy z kamer pak slouží jako důkaz při projednávání přestupku,“ vysvětlil Jaroslav Hrvol.
V ulici M. G. Dobnera například díky kamerám strážníci
zajistili nedávno dvě ženy, jak
vyhazují z okna nábytek. Tentýž den řešili strážníci i obdobný případ v pětistovkách, kde
vyhazoval muž z okna kočárek. Na nešvar upozornili spolubydlící. Strážníci muži uložili 2000 korun pokutu a nepořádek si musel navíc odklidit. Podobné přestupky řeší strážníci
velmi často.
str. 2

Co si někteří lidé v poslední době dovolí dokonce v samotném centru města, je už skutečně skandál. Nábytek dokonce léta už i z oken! Policie vzkazuje, že bude k nepořádníkům nekompromisní! Snímek je pořízen minulý týden v ulici M. G. Dobnera.

 HAMBAEROS V CAFÉ BARU
LITVÍNOV – Café Bar Citadela uvede 13. 9. od 19 hodin koncert inovativní čtveřice hudebních přátel, kteří vás
dostanou svou živočišnou interpretací známých i méně
známých skladeb. Vstupné
90 Kč.
 POMNÍK LETCI RAF
BŘASY - Obec Břasy zve
14. 9. od 14 hodin na slavnostní odhalení pomníku
Viktora Waidlicha, letci bombardovací perutě RAF, jehož život skončil v jednom
z domů na litvínovském náměstí při zatýkání tehdejší
tajnou policií.
 VÝJIMEČNÁ NÁVŠTĚVA
MEZIBOŘÍ – Vezměte své ratolesti a přijďte 12. 9. od 10 do
17 hodin na netradiční a výjimečnou prohlídku do Úpravny vody v Meziboří. Procesem úpravy vody budou provázet pohádkové bytosti.

Mostecká slavnost

Jezerní speciál a vratné kelímky
MOST – Letošní Mostecká slavnost bude mít
dvě novinky. Výletní váček k jezeru a vratné
ekologické kelímky.
Během Mostecké slavnosti se můžete svézt
výletním vláčkem k jezeru Most a po jezeru se
projet na loďce. Ve spolupráci se státním podnikem Palivový kombinát je totiž na sobotu
14. září připraven u jezera den otevřených dveří, a to v čase od 11 do 18 hodin. Trasu k jezeru
můžete projít pěšky nebo se zdarma svézt výletním vláčkem, který bude mít zastávku mezi třetí a čtvrtou hudební scénou. Následovat bude
dvacetiminutová projížďka loďkou po jezeře. Program doplní také
ukázka techniky integrovaného záchranného systému.
Letos poprvé se na Mostecké slavnosti objeví ekologická novinka
VRATNÉ KELÍMKY, které šetří životní prostředí a poslouží v případě zájmu jako suvenýr. Ekologický efekt začíná již při objednání vašeho nápoje, kdy si kelímek oproti vratné záloze odnášíte a po použití zase vracíte zpět. Poté kelímek putuje do mycího centra a po hygienickém mytí a ošetření se
vrací zpět do oběhu na další
den, koncert či festival. Tím
se eliminuje velké množství
jednorázových plastových
kelímků, které se musí složitě
a náročně likvidovat. Kelímky jsou zálohované 50 Kč a za
poškozený kelímek se záloha
nevrací!
(nov)

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:

pohyb návštěvníků je povolen pouze po vyznačených trasách
není zajištěn bezbariérový přístup
cestující ve vláčku i na lodičkách musí dbát všech bezpečnostních pokynů obsluhy
samostatně mohou jet vláčkem a loďkou osoby starší
15 let, mladší pouze v doprovodu dospělé osoby
vpuštěny nebudou do vláčku a loďky osoby v podnapilém
stavu
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Poplatky za matriku
platebním automatem

MOST - Od pondělí 2. září se správní poplatky na úseku matriky na
mosteckém magistrátu platí jen prostřednictvím automatu.
Odbor správních činností nově zavádí způsob úhrady správních
poplatků spojených s matriční agendou, které se dosud platily na
přepážce v hotovosti, a to prostřednictvím platebního automatu.
Automat se nachází ve třetím patře Magistrátu města Mostu a klienti zde zaplatí správní poplatky například za vydání duplikátu matričního dokladu, doslovného výpisu z matrik nebo za změnu jména a příjmení. „Tento způsob platby nejen zrychlí vyřizování klientů
na přepážce, ale také rozšíří způsoby plateb, například použitím platební karty,“ uvedla Klára Vydrová z tiskového oddělení mosteckého
magistrátu.
(nov)

Burza knih v knihovně
MOST - Městská knihovna Most pořádá Podzimní burzu knih,
časopisů a hudebních nosičů. Za výhodné ceny si můžete přijít nakoupit od 9. do 14. září v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 10 do
18 hodin a v sobotu od 9 do 12 hodin.
(nov)

Gympl slaví 100 let
Zapůjčíte reálie?

MOST - Podkrušnohorské gymnázium v Mostě oslaví v sobotu
21. září stoleté výročí. Jako součást oslav je připravována také výstava z dějin školy. Škola žádá veřejnost o zapůjčení reálií.
Organizátoři se obrací na všechny bývalé studenty, jejich rodinné
příslušníky a všechny další lidi ochotné pomoci s prosbou o zapůjčení
všech možných reálií, vztahujících se k minulosti školy. Sháníme staré učebnice a školní sešity, fotografie školy, studentů či z maturitních
plesů. Vítána jsou také maturitní tabla. Všechny zapůjčené věci budou s maximální péčí opatrovány a vráceny v původním stavu! Případné zájemce o spolupráci na přípravě výstavy prosíme o kontaktování pana Zdeňka Vejražky: zdenek.vejrazka@gymmost.cz. (nov)

Krajkářky v „Rozmáňu“
MOST – Na vernisáž Výstavy paličkovaných obrázků se můžete vypravit 13. 9. od 17 hodin do Divadla rozmanitostí.
Čeká vás interaktivní vernisáž pro dospělé i děti s výkladem a ukázkami práce tradičního krušnohorského řemesla. Součástí vernisáže
výstavy je dílnička, kde si děti i dospělí mohou vyzkoušet paličkování, základy jednoho z řemesel Krušnohoří, a to pod dohledem profesionálních krajkářek Partnerského spolku Litvínov – Klubu Herdulky.
(nov)

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.
BEZPLATNÁ
LINKA

800 444 488

komunální politika

Cykloboxy se osvědčily, chystají se další
MOST – Město reaguje na oblibu cyklistiky a potřeby cyklistů. Snaží se rozšiřovat služby
pro tuto zájmovou skupinu. Ve
městě přibývají nové cykloboxy
a další se plánují. Přivítat by je
měli žáci u některých základních
škol v Mostě, ale i jinde.
„Cyklistika je na vzestupu a kolařů přibývá. Například
u Fun parku máme na cykloboxy velké ohlasy. Proto se uvažuje o dalších cykloboxech ve městě,“ uvedl ředitel Sportovní haly
Most Petr Formánek. Cykloboxy se letos objevily na Matyldě,
Benediktu či Šibeníku poblíž
Fun parku. V každé lokalitě je
k dispozici osm cykloboxů vybavených nabíječkou elektrokol. Cykloboxy vybudovala společnost Boxline systém s.r.o. za
zhruba jeden a půl milionu korun. „Obracejí se na nás školy,
ale i některé sportovní kluby, abychom cykloboxy rozšířili,“ podotkl Petr Formánek a připomněl,
že do sportovní haly je vstup
s bicykly zakázán. „Je to i z bezpečnostních důvodů. Je ale nesmysl, když sportovci jezdí na trénink na kolech a nemají je pak
kam dát. Proto umístíme cykloboxy i k hale,“ uvedl.

Takovéto cykloboxy využívá například město Kolín. obsahují zásuvky na 230 V pro dobíjení elektrokol i 12 V
pro dobíjení elektroniky.
Novinka dorazí i do mosteckých škol. Žáci na koloběžkách
či na bicyklech by se tak mohli stát častějším úkazem. V zahraničí je to zcela běžná realita, kdy žáci a studenti jezdí do
škol na kolech a koloběžkách.
Město chce jít s dobou. „Cílem je
hledat takové formy dopravy do
škol, aby rodiče nemuseli zbytečně vozit děti do školských zařízení, před kterými v ranních hodinách často vznikají kolizní situace, a především jsou tyto cesty
autem mnohdy zcela zbytečné,“
uvedl koordinátor městské mo-

bility Magistrátu města Mostu
Kamil Novotný.
Letos také město obnovilo
a doplnilo směrové značení cykloturistických tras v okolí města i v intravilánu a vytvořilo nové
cyklotrasy v rámci rekonstrukcí ulic. I v této aktivitě hodlá do
budoucna radnice pokračovat.
„Obnova dopravního značení
cyklistických tras bude upřednostněna na hlavních trasách cyklistů. Nové značení vzniklo v ulici
J. Suka a Československé armády
u muzea. Obnoveno bude v ulici
Radniční nebo Moskevské. Vytvo-

řena byla společná zóna pro pěší
a cyklisty z celého parku Šibeník,“
prozradil dále Kamil Novotný.
Na základě průzkumu, který provádělo město v minulých
letech, vyplynulo, že cyklistická
doprava činí dvě procenta z celkového přepravního výkonu. Tomu odpovídá zhruba 1 300 jízd
denně. „Tato čísla odpovídají jednomu konkrétnímu dni. Skutečný
zájem o cyklistiku je v současnosti
ale vyšší, avšak kolísavý podle počasí, pracovního vytížení cyklistů
apod.,“ doplnil Kamil Novotný.
(sol)

Park u magistrátu se vylepší, kluziště bude dříve

MOST – Nedávno vybudovaný
park u magistrátu čekají další
úpravy. Park dostane nový mobiliář a měl by sloužit k větší
spokojenosti veřejnosti.
Poté, co město začalo s úpravami borovicového parku vedle magistrátu a začalo plochu
využívat ke kulturním i sportovním účelům, stal se prostor velmi navštěvovaný. S návštěvností také stoupá poptávka po rozšíření služeb a potřeba doplnění dalšího mobiliáře.
Město proto v těchto dnech zahájí druhou etapu úprav parku. Stavební práce bude zajišťovat společnost KZ system, s. r.
o., která se stala s cenou zhruba
1,15 milionů korun bez DPH
vítězem veřejné zakázky. Jejím
předmětem je dodání a montáž městského mobiliáře, rozvodů pro audio sestavu, včetně stavebních úprav. „V parku vedle
magistrátu se plánovalo nové zázemí, měl tu stát domek s dalším
vybavením. Nakonec jsme rozsah o něco zúžili a dohodli jsme
se na tom, že dokončíme infrastrukturu a doplníme zde mobiliář,“ uvedl mostecký primátor
Jan Paparega. Původně se zde
zvažovaly i toalety, nakonec tu
ale nebudou a návštěvníci se bu-

V zimě v parčíku funguje mobilní ledové kluziště. Od jara až do podzimu se zde konají nejrůznější akce, od promenádních koncertů, výstav a dalších.
dou muset spokojit s mobilními
TOIkami. Nepřibudou ani stabilní nové lavičky, které při větší návštěvnosti koncertů zatím
chybějí. „Při pořádání akcí sem
budeme standardně dodávat lavičky prostřednictvím technických služeb. Pokud bude poptávka vyšší, tak se s tím určitě budeme umět vypořádat,“ doplnil
primátor.
Vylepší se ale například zázemí pro obsluhu ledového kluziště. „Park se hodně zvedl a návštěvnost je hojná. Ať už se to týká letní nebo zimní sezony. Pro

zimní sezonu oceníme určitě zateplené domky, které slouží jako zázemí pro naše zaměstnance
obsluhující ledovou plochu. Jsou
zde v kuse tři měsíce, a když byly
tuhé mrazy, nedalo se tu pomalu
vydržet,“ podotkl ředitel Sportovní haly Most Petr Formánek.
Návštěvníci kluziště by měli také přivítat nové uzamykatelné
skříňky. „Nové skříňky, které budou sloužit na úschovu věcí, například bot a podobně, bychom
chtěli umístit nejen sem k magistrátu, ale i do FUN parku. Byla po nich velká poptávka, takže

SBĚRNÝ DVŮR MOST
ULICE ZAHRADNÍ 104/1 | WWW.TSMOST.CZ

PO - PÁ 10 – 18 HODIN | SO – NE 10 – 14 HODIN

vyjdeme lidem vstříc. Skříňky se
budou nyní vyrábět a měly by se
tu objevit ještě letos,“ doplnil dále ředitel sportovní haly. Kluziště by se navíc v parku mělo letos
umístit o něco dříve než v předchozí sezoně. „Vyhodnotili jsme,
že kluziště bude v parku lepší
umístit o něco dříve než až před
Vánocemi. Lidé jsou natěšení už
na podzim a naopak v únoru se
začínají nalaďovat jarně, takže
bychom tu chtěli led mít už od
listopadu. Návazně s uzavřením
FUN parku,“ vysvětlil Petr Formánek.
(sol)

Bezplatné uložení veškerého odpadu, který nepatří
nebo nesmí být uložen do nádob na komunální odpad
(objemný odpad – např. nábytek, bytové jádro, okna;
nebezpečný odpad - např. lednice, televize, baterie,
akumulátory, oleje).

V Mostě bují nový nešvar, kontejnery zaplavují...
str. 1
Jednou z nejvíc postižených oblastí jsou tradičně
stovky a jejich okolí a také domy za hotelem Viktor. „Za takové jednání lze uložit pokutu
na místě až 10 000 Kč. V případě, že na místě sankci nezaplatí a přestupek projednává správní orgán, lze uložit pokutu až do
výše 50 000 Kč,“ informoval ředitel městské policie a apeluje na občany, aby objemný odpad vozili na sběrný dvůr, který
je pro občany Mostu zdarma.
Sběrný dvůr najdou lidé v Za-

hradní ulici č. p. 104/1. Otevřeno je každý den, od pondělí do pátku od 10 do 18 hodin
a o víkendu od 10 do 14 hodin.
„Občané mohou uložit na sběrný dvůr objemný odpad, který
nepatří nebo nesmí být uložen
do nádob na komunální odpad.
Jedná se zejména o nábytek, nebezpečný odpad, jako jsou lednice, televize, baterie, akumulátory, oleje a podobně,“ doplnil ředitel Technických služby města
Mostu Václav Zahradníček.
(sol)

Pro srovnání: kontejnery v Chanově minulý týden.

zpravodajství
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Připravte se na omezení u nemocnice!

Brzy začne oprava mostu

MOST – Město má vítěze veřejné
zakázky na rekonstrukci mostu
u nemocnice. Oprava by měla
začít ještě letos. Řidiči, kteří budou k nemocnici směřovat, se
musí připravit na omezený provoz a uzavírky.
Vítězem veřejné zakázky
na rekonstrukci mostu v ulici
J. E. Purkyně se stala společnost
Reader &Falge, s. r. o. s cenou
něco málo přes padesát milionů korun bez DPH. Cena se přitom předpokládala daleko vyšší. „Zakázka se vysoutěžila za
relativně příznivou cenu v rámci
elektronické aukce. Byli jsme příjemně překvapeni,“ komentoval
mostecký primátor Jan Paparega. Celkem bylo podáno pět nabídek, přičemž jeden z účastníků byl vyloučen kvůli nesplnění
kvalifikace. Do elektronické aukce tak postoupili jen čtyři uchazeči. Nyní běží lhůta pro podání případných podnětů. „Věříme, že k žádným komplikacím
a průtahům nedojde. Jakmile bude dílo zasmluvněno, po uplynutí stanovené lhůty, bude stanoven
harmonogram prací. Slíbili jsme
ho poskytnout i Krajské zdravotní, aby se připravila na omezení, zejména co se týká parkoviště u lékárny,“ doplnil primátor. K nemocnici se během opra-

Během opravy mostu se řidiči k nemocnici dostanou pouze ulicí Svážná. Příjezd z ulice J. E. Purkyně se zcela uzavře.
vy mostu řidiči dostanou pouze
ulicí Svážná. Ulice J. E. Purkyně
se zcela uzavře. Omezení se bude týkat i parkování u nemocnice. Sníží se počet parkovacích
míst. „Jednáme s Krajskou zdravotní o otočce autobusů. Dnes zde
funguje placené parkoviště se závorami. Ty se budou muset vyřadit z provozu a omezit parkovací
plochy, aby se tu mohl otáčet autobus,“ připomněl náměstek primátora Marek Hrvol.
K rekonstrukci město přistoupilo především kvůli stále se

zhoršujícímu technickému stavu mostu. Oprava by měla trvat
zhruba rok. Nahradí se nosná
konstrukce stávajícího mostu,
čímž se zajistí jeho plná zatížitelnost. Součástí stavby je i oprava
spodní části mostu, úprava navazující komunikace a přeložka veřejného osvětlení. Pro opravu se
nabízely tři možné varianty, které se lišily ve způsobu provedení
a výši financí. Nejlevnější by vyšla město na bezmála sedm milionů. Životnost mostu by však
byla velmi malá. Tuto možnost

radnice odmítla. I přesto, že veškeré náklady bude hradit město
ze svého rozpočtu bez možnosti
dotací. Ze zbývajících dvou variant se nakonec zvolila (namísto
komplexní rekonstrukce stávající mostové části) výměna za zcela novou. „Rozdíl mezi výměnou
mostu za nový a mezi variantou komplexní rekonstrukce mostu stávajícího byl v řádu několika
milionů korun. Rozdíl v životnosti je ale třicet let. Ta by měla být
minimálně 80 let,“ dodal primátor.
(sol)

Divadelní vinobraní už podvanácté

MOST – Druhou polovinu divadelní sezony 2019 již tradičně zahájilo Městské divadlo v Mostě Divadelním vinobraním. To se konalo
letos již podvanácté.
I letos se křtila divadelní vína, která nesla názvy Florence a Čuřil, podle výherců ceny diváka 2018 Reginy Razovové, a to v inscenaci Je Úchvatná!,
a Jiřího Krause v inscenaci Škola základ života. Diváci měli připravený bohatý program, jehož
součástí byly již tradičně vstupy členů činohry Městského divadla v Mostě a Divadla rozmanitostí, Krušnohorská dudácká

kapela nebo vystoupení taneční
skupiny DEMI DANCE. K tanci a poslechu bylo možné si zakoupit i nová divadelní vína nebo ochutnat burčák z Vinařství
Chrámce. Celým odpolednem
provázeli herci Tadeáš Horehleď
a Quido Kublák. V průběhu divadelního vinobraní také probíhala akce 1+1 vstupenka zdarma na představení Městského
divadla v Mostě.
(sol)

Účast veřejnosti byla i tentokrát hojná. Lákalo dobré víno a sluníčko.

P
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tejte se politiků

Je nějaká možnost, aby město jako pronajímatel zařízení na
Matyldě motivovalo provozovatele ke změně sortimentu s ohledem na současné století? Ve dvou
stáncích si lze pořídit langoš, párek v rohlíku, pivo a pár dalších věcí. Věřím tomu, že většina návštěvníků Matyldy by uvítala něco modernějšího, podobně je tomu se
sociálním zařízením, to by také zasloužilo rekonstrukci.
Město Most jako majitel a Technické služby města Mostu jako provozovatel areálu Matylda registruje
a vítá rostoucí zájem občanů o rekreaci v této lokalitě. Proto byla zaháJan Paparega
jena celková revitalizace areálu, proběhla instalace cykloboxů, aktuálně
je zajišťováno zvýšení hladiny vody na původní stav. Na podzim letošního roku bude realizována rekonstrukce sociálního zařízení včetně
dostavby recepce a správy tábořiště. Pro příští rok je připravena nová koncepce služeb včetně rozšíření stánkového občerstvení. Věřím,
že s ní budete spokojeni.
V ulici Pod Koňským vrchem už 4 měsíce nesvítí veřejné osvětlení. Důvody jsou asi finanční, cena výbojky je značná, nabízím její výměnu sponzorovat včetně práce. Chápu, je třeba šetřit. Například náklady na novou zastávku linky 16 za krematoriem byly
značné. Hlavně, že se „ubožákovi“ vlastnícímu přilehlou parcelu
úplně zatarasil vjezd na pozemek. Zastávka se totiž z logiky místa
měla umístit na druhou stranu tohoto prostranství. Teď už je hotovo. Autobusy mají co dělat prudce zatočit a při deštích je tam
nepřekročitelné jezero. Co kdyby se příště někdo zeptal zde bydlících občanů na jejich názor?
Za posledních šest měsíců neevidujeme žádné hlášení poruchy,
ani stížnost od občanů na fungování tohoto svítidla. Na základě vaší
zprávy byla porucha zaevidována a odstraněna. V případě zjištění jakékoliv další poruchy na veřejném osvětlení můžete využít formulář
pro hlášení závad na webu Technických služeb města Mostu a.s. Stavba "Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě" byla povolena stavebním povolením v roce 2016 a stavební povolení bylo v roce 2018 prodlouženo do roku 2020. Účastníky stavebního řízení byli
i majitelé sousedních dotčených pozemků. Stavba zastávky byla provedena podle stavebního povolení a platné projektové dokumentace,
byla zahájena v 03/2019 a dokončena v 05/2019 a 12. 7. 2019 byl vydán Magistrátem města Mostu kolaudační souhlas. Před zahájením
stavby měl vlastník p.p.č. 4495/1 zřízenu výpůjčku dotčené části pro
zřízení dočasného vjezdu na sousední pozemek ve vlastnictví výpůjčitele za účelem stavby pod podmínkou, že výpůjčka bude ukončena a dočasný vjezd bude uveden do původního stavu do 14 dnů od
odeslání písemné výzvy statutárního města Mostu výpůjčiteli z důvodu zahájení investiční stavby "Zastávka MHD v ul. Pod Koňským vrchem v Mostě".
Napojení živičné plochy ve vozovce podél zastávkového obrubníku je na stávající původní živičný povrch stávajícího zálivu zastávky,
kde jsou místní podélné a příčné nerovnosti a tím vznikají v napojení nerovnosti, které místně nejsou v rozporu s normou pro povrchové
vlastnosti vozovek pozemních komunikací. Lokální nerovnosti můžou být řešeny až při celkové opravě povrchu komunikací v dané lokalitě. Úprava zastávky v dané lokalitě byla provedena v součinnosti
s Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova, a.s. v návaznosti na
podněty cestujících využívajících tuto zastávku autobusu. Vážený pane, jistě uznáte, že úprava dané zastávky spolu s výměnou živičného
povrchu v ulici Pod Koňským vrchem přispěla k plynulosti a bezpečnosti provozu v dané lokalitě.
Odpovídá primátor města Mostu Jan Paparega

Mosteckou slavnost

sledujte na webu

Na zdraví a na úrodnou divadelní sezonu!

Na vinobraní zazněly i známé melodie z představení „Šedesátky“.

Výjimky z protihlukové vyhlášky
až pro novou sezonu

MOST – Zastupitelé budou moci nově rozhodovat o výjimkách v tak
zvané „protihlukové“ vyhlášce.
Radní doporučují zastupitelům vydat obecně závaznou vyhlášku, kterou se změní vyhláška z února 2017 o regulaci hlučných činností. Stěžejní změnou
je, že o výjimkách již nebude
rozhodovat rada města, ale zastupitelstvo. „Protihlukovou vyhlášku máme. Úprava se týká

změny, že o výjimkách budou
rozhodovat zastupitelé a to na
základě podnětů, které se objevily na zastupitelstvu. Zastupitelé
požadovali, aby měli tuto výhradu. My s tím žádný problém nemáme,“ zhodnotil primátor Jan
Paparega a dodal: „Vyhláška je
v tuto chvíli připravená. Čeká se

jen na stanovisko dozorového orgánu ministerstva vnitra. Pokud
bude do 19. září vyhláška následně na zastupitelstvu schválena, bude vyvěšena patnáct dnů
na úřední desce a poté nabude
účinnosti.“
Cílem regulace vyhlášky je
podle města zachování přijatelných životních podmínek tak,
aby nedocházelo k narušování a snižování pohody bydlení

a životní úrovně občanů města Mostu, část Souš, a aby mohli
obyvatelé této městské části obvyklým způsobem života využívat svůj majetek a nerušeně trávit svůj volný čas. „Výjimky, které jsme pro autodrom schválili
naposledy, se rušit nebudou. Co
se týče výjimek a rozhodování
o nich, bude se jednat až o sezonu 2020,“ upřesnil primátor Paparega.
(sol)

MOST - Mostecká slavnost se blíží. Letos má akce dokonce svůj web,
na kterém můžete najít vše, co se této vrcholné městské akce týká.
Na www.mosteckaslavnost.cz najdete podrobný program s popisem jednotlivých účinkujících (přijede například Ewa Farna, Wohnout, Škwor, Petr Spálený, Czech it, Maylive, Visací zámek a mnoho dalších). Je zde historie předešlých ročníků, fotogalerie a samozřejmě nechybí potřebné a praktické informace pro návštěvníky.
Například jízdní řád kyvadlové dopravy, mapky a informace o parkování u kostela Nanebevzetí Panny Marie,
kde se Mostecká slavnost v sobotu 14. září koná. Na speciálním
webu se například dozvíte, že v době konání Mostecké slavnosti
nebude možné v areálu
parkovat osobními auty. Návštěvníci budou
moci využít kyvadlovou dopravu, která bude zdarma, případně
posílené linky MHD
(tramvaje č. 2, 4 a autobusu č. 16). Jízdní řád
a mapku najdete vpravo a také pomocí menu
Návštěvníci.
(nov)
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zpravodajství

Sdružení Mostečané Mostu zveřejnilo koncem srpna smutnou zprávu. Zemřela dlouholetá zastupitelka
města Mostu za SMM Blanka Nešporová. Mosteckými občany byla
velmi oblíbená, voliči jí pro výkon
jejího mandátu dali důvěru opakovaně. „Zpráva o úmrtí paní Nešporové nás všechny velmi zarmoutila,“
uvedl primátor města Mostu Jan Paparega. „Odešla velká osobnost politického života i segmentu bydlení ve městě pod Hněvínem, který
tak milovala,“ vyjádřili se členové SMM a pracovníci SBD Krušnohor, kde Blanka Nešporová působila. Náhradníkem v řadách
zastupitelů za SMM se stává Mgr. Svatopluk Matějka, který na
zasedání Zastupitelstva města Mostu 19. září složí slib.
Ke kondolenci se připojuje rovněž i redakce týdeníku Homér

Mariánská
pouť
SOBOTA
14. 9. 2019

Obec Mariánské Radčice ve spolupráci se Severočeskými doly a.s.
a panem Radkem Jarešem Vás srdečně zvou na XIII. ročník Mariánské pouti
Kostel Panny Marie Bolestné

Historická scéna

10:00
MŠE SVATÁ
poté bude areál kostela zpřístupněn veřejnosti

10:00
10:00 – 10:30
10:00 – 17:00
10:40 – 11:00
11:10 – 11:45
11:50 – 12:20
12:25 – 12:45
13:00 – 13:30
13:40 – 14:30
14:40 – 14:50
15:00 – 15:30
15:40 – 16:00
16:15 – 16:45

Hlavní scéna
10:00
10:10 – 11:10
11:15 – 12:00
12:05 – 12:30
12:35 – 13:10
13:15 – 14:20
14:30 – 15:00
15:10 – 15:45
15:55 – 16:20
16:25 – 16:55
17:05 – 17:30
17:35 – 18:00
18:05 – 19:05
19:15 – 20:05
20:15 – 21:00
21:00 – 21:15

ZAHÁJENÍ
KLADENSKÁ HELIGONKA
POHÁDKA MAJDA A KUBA
ONDRA KREJČA
KOUZELNÍK ŠTĚPÁN ŠMÍD ŠAMAN
KŘAP – folková kapela
PARKOUR – skokani
BIKETRIAL SHOW – cyklo show
APO – skokani v botách
MICHAL HELČ – moderní housle
ZUŠ LITVÍNOV – sbor
ŽONGLÉR S MÍČEM
MAREK ČERNOCH

MAGDA MALÁ
BOHUŠ MATUŠ

ZAHÁJENÍ
STAŇ SE RYTÍŘEM – soutěž pro děti
RYTÍŘSKÉ HRY PRO DĚTI – Tercie
DOBOVÉ TANCE – Saltatio Vitae
SOKOLNÍK – Teir
STAŇ SE RYTÍŘEM – soutěž pro děti
DOBOVÉ TANCE – Saltatio Vitae
RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH – Tercie
SOKOLNÍK – Teir
TRUBAČI
DĚTSKÁ BITVA – Lepus
DOBOVÉ TANCE – Saltatio Vitae
RYTÍŘSKÝ TURNAJ NA KONÍCH – Tercie

CELÝ DEN
STÁNKOVÝ PRODEJ,
POUŤOVÉ ATRAKCE
A PROJÍŽĎKY
NA KONÍCH

Soutěž na rekonstrukci trati
Most – Litvínov je za dveřmi
MOSTECKO – V nejbližší době bude vyhlášena veřejná soutěž na rekonstrukci tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem. Obnovenou
a modernizovanou trať by měla mít obě města do dvou let.
Rekonstrukce tramvajové trati představuje náročnou akci.
Dopravce proto zvolil administrátora veřejné zakázky. „Administrátora máme vysoutěženého.
Momentálně se připravují podmínky k zadávacímu řízení. Nejpozději do konce srpna bychom
měli mít připravenou kompletně zadávací dokumentaci,“ prozradil šéf Dopravního podniku měst Mostu Litvínova Daniel
Dunovský. Administrátorem je
renomovaná právnická společnost z Prahy, která tyto zakázky
běžně realizuje. Obdobně bude
mít ve své režii vyhlášení a vyhodnocení soutěže. „Pokud vše
půjde bez větších komplikací, rádi bychom v září soutěžili a do
konce roku bychom chtěli se zhotovitelem podepsat smlouvu o dí-

P

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

Pondělí

Hovězí vývar s masem a nudlemi
150 g
Hovězí na česneku, špenát, bramborové noky
150 g
Kuřecí prso zapečené s mozzarellou a sušenou šunkou,
šťouchaný brambor
150 g
Vepřová játra na cibulce, dušená rýže

ÚTERÝ

Zelná s klobásou
150 g
Znojemská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Pečená kuřecí roláda, bramborová kaše, trhané listy salátu
150 g
Klopsy z mletého masa v bylinkové omáčce, vařené těstoviny

STŘEDA

Brokolicová
150 g
Samuraj z hovězí roštěné, smažené bramboráčky
150 g
Kuřecí plátek se šunkou a sázeným vejcem, šťouchaný brambor
350 g
Špagety s hlívou ústřičnou, cuketou, rajčaty a parmazánem

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

ČTVRTEK

Kuřecí vývar s masem a fritátovými nudlemi
30 Kč
150 g
Hamburská vepřová plec, houskový knedlík
125 Kč
150 g
Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurkový salát
115 Kč
350 g
Bramborové šišky s mákem, cukrem, máslem a domácí zmrzlinou 105 Kč

PÁTEK

Boršč		
150 g
Španělská hovězí pečeně, dušená rýže
150 g
Kuřecí špíz s cibulí, slaninou a paprikou, smažené hranolky,
tatarská omáčka
150 g
Uzené maso, hrachová kaše, kyselá okurka, cibulka

35 Kč
125 Kč
115 Kč

SPECIÁL 340 g – PEČENÁ KACHNÍ STEHNA S DUŠENÝM ČERVENÝM ZELÍM
A RESTOVANÝMI BRAMBOROVÝMI NOKY S BYLINKAMI

165 Kč

Doba přípravy speciálu cca 20 min.

105 Kč

Rekonstrukce bude rozdělena na dvě etapy. V té první se
začne s tratí ze Záluží do Litvínova. Teprve pak přijde na řa-

jejíž slavnostní znovuotevření
se plánuje na listopad. „Dalo by
se říci, že vznikne zcela nová instalace. Sluší se však vzdát hold
i té předchozí – vydržela v muzeu dvacet let a přivítala tisíce
návštěvníků. Slavnostní otevření
obnovené expozice je plánováno
na 14. 11. 2019. Naší snahou bude termín dodržet,“ uvedl ředitel
muzea Michal Soukup.
Baronka Ulrika von Levetzow
byla fascinující osobností se silným sociálním a vlasteneckým
cítěním. Patřila do okruhu zakladatelů a podporovatelů Vlas-

teneckého muzea. Po
smrti své matky a nevlastního otce zdědila třebívlické panství.
V Třebívlicích založila školu pro nezaopatřené dívky. Byla
členkou české Učené
společnosti a do sbírek Vlasteneckého
muzea věnovala velkou část pozůstalosti
po své matce. Její majetek zdědil její synovec Adalbert von Rauch, který byl silně
zadlužený. V roce 1900 prodal

Střevíček měří 23,5 cm, je
široký 5 cm a vysoký
5,5 cm. Jeho původ
se datuje do let
1830 – 1835.

třebívlické panství i velkou část
pozůstalosti městu Most.
(sol)

orušené paragrafy

Přišli o mobily

POLEDNÍ MENU
26. 8. – 30. 8. 2019

První na řadu trať od
chemičky do Litvínova

du část od litvínovské chemičky směrem do Mostu. Součástí bude i oprava jedenácti mostů
v majetku společnosti. „V rámci rekonstrukce také necháme oddělit trať od vozovky betonovými
obrubníky. Tím by měla být trať
bezpečnější s ohledem na případné kolize vozidel,“ informoval
dále ředitel. Dále se počítá také
s opravou zastávek. V těch klíčových bude také fungovat nový
informační systém a cestující tak
budou mít přehled o jednotlivých spojích. Zrekonstruovanou
trať bude možné projíždět vyšší rychlostí, čímž se zkrátí doba
přepravy. „Na trati budou využity nové technologie, nové budou i přejezdy, proto i pro řidiče
bude příjemnější přes trať v určených úsecích přejíždět. Naší snahou bude mít moderní, rychlou
a hlavně bezpečnou trať,“ ujistil
Daniel Dunovský.
(sol)

Exponátem měsíce je střevíček pro Ulriku
MOST – Zajímavý artefakt je
k vidění v mosteckém oblastním
muzeu a galerii. Exponátem
září je dámský modrý střevíček
s erbem z pozůstalosti Ulriky
von Levetzow.
Střevíček s erbem je bez podpatku, s tupou špičkou. Svršek je
z jednoho kusu usně - vepřovice, bez jediného švu, na ní jsou
vytlačeny rostlinné ornamenty zlaté barvy. Na přední části je
znak rodu Levetzow - červený
šraňk na stříbrném štítu. Střevíc
bude poté součástí restaurované
expozice Ulriky von Levetzow,

OHŇOSTROJ

lo. K zahájení by mohlo dojít tedy začátkem příštího roku,“ odhaduje ředitel.
Dopravní podnik také počítá
s případnými lhůtami pro odvolání či s dalšími možnými průtahy. „Myslím, že v záloze máme
dost času i na posun termínu. Nebudeme limitovat zahájení konkrétním datem pro stavební firmu. Počítáme s tím, že stejně by
k zahájení došlo až na začátku
stavební sezóny, která v závislosti
na klimatických podmínkách obvykle startuje v březnu či dubnu
kalendářního roku 2020,“ informoval ředitel Dunovský.
Na rekonstrukci poplynou
dotační prostředky z programu sdružené investice ITI, a to
ve výši 85 procent uznatelných
nákladů. „Zatím nemáme jistou

částku, kterou vysoutěžíme. Teprve na základě soutěže budeme vědět, na kolik rekonstrukce přijde
a jakou částku to bude představovat pro nás. Rozdíl budeme muset uhradit ze svých zdrojů a budeme si muset vzít úvěr,“ uvedl
dále ředitel dopravního podniku. Čerpání dotačních prostředků je podmíněno i termínem
dokončení, které je stanoveno
nejpozději do konce roku 2021.
„Pokud by hrozilo překročení limitu, tak bychom o tom museli informovat ministerstvo dopravy, které je vyhlašovatelem této
výzvy. Do té doby by se vše mělo
stihnout,“ věří Daniel Dunovský.

MOST – Policie v Mostě šetří několik případů krádeží mobilních telefonů. Pachatelé někdy využili příležitost, kdy majitel svému mobilu nevěnoval pozornost, jindy se uchýlili ke lsti.
V Mostě lapka odcizil na dětském hřišti z volně odloženého batohu mobil za 12 tisíc korun. O telefon v hodnotě 15 tisíc korun přišel muž, který zavážel zboží do prodejny a nechal
si otevřený automobil. Stejným
způsobem si přivlastnil cizí mobil za 20 tisíc korun nenechavec,
který jej v Záluží ukradl z neza-

jištěného vozidla. Jiný zloděj se
v Mostě muže ptal na čas a z ruky mu nečekaně vytrhl telefon
v ceně 21 tisíc korun.

Chtěl skočit z mostu
MOST – Policejní hlídka si ve
večerních hodinách všimla na
nádraží ČD muže, který přelezl zábradlí a pravděpodobně se
chystal skočit z mostu. Strážníci okamžitě kontaktovali Policii ČR a záchranku. S rozrušeným mužem mezitím navázali kontakt a vyjednávání s cílem
ho zklidnit a dostat do bezpe-

čí. Muž po chvíli začal se strážníky mluvit a svěřil se, že chce
ukončit život, protože je v tíživé situaci, o všechno přišel a nemá důvod dál žít. Strážníci muže nechali mluvit a nakonec se
jim podařilo ho přesvědčit, aby
se vrátil a přelezl zábradlí zpět.
Čtyřicetiletého muže odvezla
záchranka do nemocnice.

V krvi skoro 4 promile
MOST – Na zemi u obchodu s potravinami našla policejní hlídka ležícího muže, který
se nehýbal. „Strážníci zjistili, že

muž spí a je pod vlivem alkoholu.
Nepožadoval ošetření a po prokázání totožnosti odešel. Za necelou hodinu se však vrátil a začal vulgárně napadat prodavače a zákazníky obchodu a před
obchodem se vymočil,“ popsal
Vlastimil Litto z Městské policie v Mostě. Strážníci přijeli na
místo znovu a podnapilého muže porušujícího veřejný pořádek
zajistili a přivolali záchranku.
Při ošetření bylo muži naměřeno 3,87 promile alkoholu. Lékař
rozhodl o převozu na záchytku
v Teplicích.
(sol)
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Závodní okruh dostal nový povrch
MOST - Výměnou povrchu za
kvalitnější a zpevněním krajnic
v úseku dlouhém 200 metrů za
šikanou po cílové rovince pokračovaly v srpnu práce na úpravách velkého závodního okruhu
mosteckého autodromu. Téměř
celý okruh nyní pokrývá nová
asfaltová vrstva s výjimkou cílové rovinky, kde kvalita povrchu
stále vyhovuje.
„Vše se stihlo v termínu podle plánovaného harmonogramu. Nebylo tak nutné omezit
provoz dráhy, akcí klientů se práce nijak nedotkly,“ upřesnil technický ředitel společnosti AUTODROM MOST Pavel Pech.
Podařilo se již dokončit generální rekonstrukci servisních
boxů, vybudovat galerii s výstavními prostory pro VIP hosty, administrativní budovy na
polygonu i v paddocku mají novou omítku. Autodrom otevřel
pneuservis s rychloservisem,
nabídkou vyčištění vozu a pro-

Modernizace závodního okruhu začala před čtyřmi lety a bude pokračovat i v následujícím období. Celkem si
vyžádá 100 až 150 milionů korun.
ho okruhu byl vybudován nový
plot dle standardů FIA, vzniklo
zcela nové zázemí pro 300 VIP
hostů nad boxy.
Plán dále zahrnuje zásadní
rekonstrukci startovní věže velkého závodního okruhu, reno-

vaci kompletního odpadového
i spádového řádu kanalizace nebo vybudování nového vjezdu
do areálu autodromu s vrátnicí.
Investice jsou součástí plánované obnovy a modernizace areálu autodromu.
(nov)

ÚSTECKÝ KRAJ – Krajská zdravotní se může chlubit novým komfortním dialyzačním střediskem. Rekonstruované prostory s nejmodernější zdravotnickou technikou v budově polikliniky teplické nemocnice
se otevřely v těchto dnech. Veřejnost bude mít možnost prohlédnout si nové hemodialyzační pracoviště
9. září od 15 – 16.30 hodin při Dni otevřených dveří.
ku personálu. Obdobná situace byla v Mostě. Jsem velmi rád,
že v Teplicích se to podařilo a děkuji všem, kdo jste se na jeho vybudování podíleli a přeji novému
středisku hodně úspěchů,“ uvedl
předseda představenstva Krajské zdravotní Jiří Novák.
Před čtvrtstoletím byla hemodialyzační péče v těchto prostorách za zvláštních okolností
předána soukromému subjektu.
Nyní se vrací pod křídla nemocnice. „Ta je totiž schopna pacientům zajistit primární péči, v případě potřeby jsou návazně k dispozici veškerá odborná oddělení.
A při jakékoli zdravotní komplikaci je zde i rychlá dostupnost lůžek intenzivní péče,“ připomněl
generální ředitel KZ Petr Fiala.
Hemodializační
středisko
nabízí nefrologickou ambulanci, predialyzační ambulanci a ambulanci pro pacienty po
transplantaci ledviny. „Jsme zde
schopni aplikovat všechny v sou-

časnosti známé očišťovací metody, tzn. dialýzu, izolovanou ultrafiltraci, pre i posthemodiafiltraci, hemofiltraci a máme zaškolenu sestru na peritoneální
dialýzu. I tuto službu můžeme
poskytnout, pokud ji pacienti budou žádat. Máme možnost pacientovi zjistit míru vody v organizmu, posouzení metabolického
stavu, tzn. bílkoviny v těle, svalová hmotnost a tukové zásoby,“
přiblížila spektrum primářka
Nefrologicko-dialyzačního oddělení Nemocnice Teplice Jindřiška Pössnickerová.
V rámci rekonstrukce prostor dialyzačního centra bylo
dosud pořízeno vybavení zdravotnickou technikou v celkové
ceně přesahující jedenáct milionů korun. Financování zajistila Krajská zdravotní z vlastních zdrojů. Základním vybavením je 14 dialyzačních přístrojů B.Braun Dialoq IQ HDF
Online pro zajištění akutní a intermitentní dialýzy. V dialyzačním centru je pro zahájení provozu zajištěno vybavení pro
12 dialyzačních míst.
(sol)

„Naši pracovníci také dohlížejí na bezpečnost dětí u škol, dětských hřišť a sportovišť z hlediska výskytu problémových osob
nebo nevhodného chování.
V loni například pomohli odhalit a oznámit vedení školy a příslušným odborům magistrátu
několik případů šikany a záškoláctví. Dokáží dětem poradit ne-

bo pomoci,“ doplnil šéf městské
policie.
Pracovní místa pro školní dohledovou službu – asistenty prevence kriminality jsou vytvořena v rámci projektu „Veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na jejich vytvoření“ Úřadem práce ČR ze státního rozpočtu.
(sol)

dejem doplňkového sortimentu
pro všechny motoristy, kterým
slouží po rekonstrukci i čerpací
stanice pohonných hmot a dvě
veřejné dobíjecí elektrostanice
s nepřetržitým provozem. Podél
cílové rovinky velkého závodní-

Krajská zdravotní představí
nové dialyzační středisko

Jedním z hlavních úkolů Krajské zdravotní bylo, aby v každé
z pěti nemocnic bylo středisko
hemodialýzy. Největší překážkou se ale již v minulosti ukazovaly smlouvy na pětadvacetiletý
pronájem se soukromým sub-

jektem, provozujícím pracoviště hemodialýzy v nemocnicích
Krajské zdravotní. „Čekali jsme,
až ten čas doběhne. V dostatečném předstihu jsme dali výpověď v Chomutově, ale pak naše
snaha ztroskotala na nedostat-

Krajská zdravotní chce ještě před ostrým startem provozu předvést
nové centrum v teplické nemocnici veřejnosti. Proto připravuje na
9. září od 15 do 16.30 hodin Den otevřených dveří nového hemodialyzačního pracoviště.

Školní dohledová služba má čerstvé posily

MOST – S novým školním rokem začala opět fungovat školní dohledová služba. V Mostě se ji podařilo navýšit o dvanáct nových posil.
S celoročním působením
školní dohledové služby, která se rozšířila k dalším školám,
se podařilo výrazně snížit počet závažných úrazů dětí na přechodech u škol v celém městě.
„Zejména po prázdninách je tato služba zapotřebí. Děti trávily čas hlavně s rodiči, kteří na ně
dohlíželi, a najednou vycházejí do ulic samy. Nebudeme proto jen usměrňovat dopravu, ale
také upozorňovat děti, že musí před vstupem na přechod dávat pozor a nespoléhat se například na kamaráda, že se rozhlédne za ně. To by měli dětem doma zopakovat i rodiče. A nejen
prvňáčkům, ale i starším dětem
a mládeži,” vysvětluje manažerka prevence kriminality Veronika Loucká.
Vloni dohlíželo u škol 15 pracovníků. Teď k nim přibylo dalších 12. Městské policii v Mostě
se na ně a na asistenty prevence

kriminality podařilo získat pro
nový školní rok dotaci. Pracovníci dohledové služby stejně jako i 18 asistentů prevence kriminality prošli ještě před začátkem školního roku školením.
„Po proškolení obdrželi tito zaměstnanci městské policie osvědčení, díky kterému jsou oprávněni zastavovat vozidla na přechodech. Máme v současné době 30
pracovníků, kteří jsou městem
pověřenými osobami k zastavování vozidel podle zákona o provozu na pozemních komunikacích. Na přechodech dohlížejí na
bezpečnost dětí po celý školní rok
až do konce června 2020,“ uvedl Jaroslav Hrvol, ředitel Městské policie Most.
Zajištění bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes komunikaci v blízkosti škol není jediná činnost školní dohledové služby a asistentů prevence kriminality u škol.

Školní dohledovou službu budeme opět vídat u přechodů, ale nejen
u nich.

Vnučka pro štěstí
S Adamem měla Irma problémy,
už když byl malý chlapec. Jeho otec
se s ní rozvedl a odstěhoval se do ciziny. Sice pravidelně posílal alimenty, Adama ale nevídal a nijak Irmě
nepomáhal s výchovou. Adam byl
chytrý kluk, nerespektoval ale autority a vždy si dělal jen to, co sám považoval za prospěšné. Ačkoliv mohl
mít nejlepší prospěch,
nakonec základní školou prošel s průměrem. I tak ho ale přijali
na gymnázium. U přijímaček měl Adam jeden ze svých světlejších dnů a ze všech testů s přehledem získal
plný počet bodů. Irma
doufala, že na gymnáziu se Adam uklidní,
učení ho zaujme a bude po starostech. Adam
se okamžitě skamarádil s partou ze starších ročníků. Domů chodil stále později, do školy stále méně. Marně mu Irma domlouvala.
Adam ji neposlouchal. Navíc se začal
chovat podivně. Jinak, než byla Irma
zvyklá. Když se jí začaly ztrácet peníze, prohledala Adamův pokoj. Zjistila, že většinu věcí, které se daly zpeněžit, už její syn nemá. Uvědomila si,
že Adam s největší pravděpodobností jede v drogách. Uhodila na něj, ale
Adam ji nechtěl poslouchat. Soustředila se na jeho chování, pozorovala ho, kdykoliv měla příležitost. Byla si jistá, že její syn chodí domů zfetovaný. Chtěla mu pomoct, domluvila
se se známým psychologem, navštívila poradnu, hledala cestu, jak Adama
zachránit. Dokonce se obrátila i na jeho otce. Chtěla, aby si Adama na chvíli vzal k sobě a vytrhl ho tak z prostředí, ve kterém žil. Nic nebylo platné.
Adam nekomunikoval, jeho otec pomoc odmítl a situace se stále zhoršovala. Před Adamem Irma zamykala
své věci, hádky byly na denním pořádku, dokonce ji jednou, když byl
úplně mimo, i napadl a zbil. Ze školy ho dávno vyhodili. Toulal se celé
dny někde po venku, domů chodil jen
občas. Když mu bylo osmnáct let, tak
ho Irma vyhodila z domova. Celé noci pak probrečela, ale věděla, že jinak
by Adam zničil sebe i ji. Rok svého
chlapečka neviděla. Nevěděla, co dělá
a jak žije. Pak se najednou objevil u jejích dveří a sním hubená malá holka,
skoro ještě dítě. Představil ji jako svou
přítelkyni. Ester nikoho neměla. Byla
z dětského domova, odkud v osmnácti odešla. S Adamem spolu žili v jednom bytě ještě s partou přátel. Teď je
ale Ester těhotná. Čeká Adamovo dítě.
Adam mluvil o tom, že se chce o dítě
i Ester starat. Že skončí s drogou. Najde si práci a dálkově si dodělá školu. Chce mít rodinu. Ester a jejich dítě je ten impuls, který ho nakopl k novému životu. Irma byla šťastná. Okamžitě Adama i jeho partnerku přijala
zpět. Nastěhovali se k ní. Adam začal
pracovat v jednom skladu. Ester byla
doma. S Irmou připravovaly výbavičku pro dítě, zařizovaly pokoj, celé dny
si o dítěti povídaly. Irma si myslela, že
nakonec všechno dobře dopadlo. Po
třech měsících ale Adam nepřišel domů. Objevil se až po několika dnech.
Ester ho před Irmou omlouvala. Není jednoduché skončit se závislostí
jen tak. Adam to ale dokáže. Kvůli ní
a kvůli holčičce, která se měla už brzy
narodit. Irma jí chtěla věřit, ale Adam
ji zklamal už tolikrát. Její tušení se nakonec potvrdilo. Adam přestal chodit do práce i domů. Když se narodila
malá Eva, dohodly se Ester s Irmou, že
bude lepší, když zatím otce neuvede.
Holčička bude jen jejich, ony se o ni
budou starat, a pokud se dá Adam dohromady a vzpamatuje se, pak ho můžou do rodného listu vždy dopsat. Irma si vzala ke své práci ještě jednu
brigádu. Ester dostávala jako matka
samoživitelka sociální dávky, a tak život ve třech s malým dítětem zvládaly dobře. Evička rostla do Adamovy
podoby. Irma byla šťastná. Najednou
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soudnička
měla druhou šanci. Malé dítě, které ji
milovalo a o které se mohla starat. Věřila, že tentokrát nic nepokazí a Evička vyroste ve spokojeného mladého
člověka. Ester začala chodit do školy a dálkově si dodělala maturitu. Irma
se starala o dítě i o jeho mámu. Obě
měla ráda, vnučku ale
milovala celým svým
srdcem. A dítě jí to
oplácelo. Když se začala
Ester scházet s jedním
mladým mužem, Irma
jí to štěstí přála. Po pár
týdnech ale přišla Ester s tím, že se i s Evičkou odstěhují. Její přítel
Milan měl byt a chtěl je
mít u sebe. Irma věděla,
že nemůže Ester držet
do smrti u sebe, že mladí potřebují být sami.
Pomohla Ester se stěhováním, chtěla
se také seznámit s mužem, u kterého
budou její holčičky žít. Hned na první pohled se jí nezdál. Takový násilnický despotický člověk. Ester na něj
koukala oddaně a s láskou, a tak si Irma řekla, že se v něm třeba plete. Čas
ukázal, že její první odhad byl přesný.
Malou Evičku si brala, jak jen mohla.
Vyzvedávala ji ze školky, brala si ji na
víkendy. Ester jí nejprve vycházela ve
všem vstříc. Pak ale stále častěji tvrdila, že mají jiné plány. Když už Irma
malou měla, dozvídala se věci, které jí
radost nedělaly. Dítě občas prozradilo, že Milan maminku bije, že maminka často brečí, že na sebe křičí. Nakonec si Irma Ester pozvala na kafe, aby
s ní situaci probrala. Ester přiznala, že
je Milan na ni hrubý. Je to ale jen z lásky. Chce ji mít jen sám pro sebe. Strašně žárlí na každého, s kým se baví. I na
Irmu. Slíbila ale Irmě, že jí bude dávat
Evu častěji, a pokud by to bylo s Milanem zlé, tak se i s holkou nastěhují k Irmě zpět. Druhý den si na ni Milan počkal, když šla ráno do práce. Řekl jí, ať se mezi ně neplete. Nemá s nimi nic společného. On si Ester vezme
za ženu a holku adoptuje. Nepřeje si,
aby se s nimi Irma ještě stýkala. Má
na ně špatný vliv. Malá je nevychovaná a rozmazlená a Ester chytá od Irmy
její manýry. Irma hned volala Ester,
ta ji ale telefon nevzala. Vydala se do
školky pro malou jako každou středu, ale ve školce jí učitelky řekly, že si
rodiče nepřejí, aby si Evu brala. Týdny se Irma snažila přesvědčit Ester, že
to takhle nejde. Nakonec se zhroutila. V práci si její šéf všiml, jak chodí ubrečená a nesoustředěná. Irma se
mu svěřila se svým trápením. Pro manažera byla věc jasná. Oslovil firemního právníka. Irma se musí o právo na styk s vnučkou soudit. Bude trvat na testech otcovství, doplatí výživné za poslední čtyři roky a soud určí,
jak často jí musí matka styk s vnučkou
umožnit. Na výživné jí firma poskytne bezúročnou půjčku. Irma byla plná
naděje. Rozhodla se ale, že o všem bude Ester přeci jen informovat. Měla ji
ráda a myslela si, že se domluví. Vydala se k ní domů. Milan byl doma. Nejprve ji vůbec nechtěl pustit dál. Pak
ale, když začala o soudu, polevil. Vyslechl si ji zdánlivě v klidu. Když skončila, vybuchl vzteky. Řekl té staré krávě, ať se mu neplete do rodiny. Když
to nechápe, musí jí to vtlouct do hlavy.
Irma útok nečekala. Než se vzpamatovala ze šoku, ležela na zemi. Mezi ranami a kopanci, které na ni dopadaly,
postřehla Ester, která se krčila na druhé straně pokoje. Hluk do pokoje přilákal Evu. Když viděla babičku, začala křičet a chytat Milana za triko, aby
ho od babičky odtáhla. Milan se otočil a dítě uhodil tak silně, až spadlo na
zem. To Irmu přimělo, aby se pokusila zvednout a Evu bránit. Milan byl ale
nepříčetný. Její pokus o obranu ho ještě vyprovokoval. Popadl těžkou lampu a znovu a znovu s ní Irmu bil do
hlavy. Než Irmu ubil, popadla Ester
své dítě a z bytu utekla. Policii zavolali sousedé.
(pur)
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Litvínov se pyšní chytrou lavičkou
LITVÍNOV – První chytrou lavičku mohou obyvatelé Litvínova využívat na náměstí Míru. Nabije mobilní telefony a zároveň je připojí
k internetu. Má opatření proti vandalům a sama se ochlazuje.

Tržnice se stěhuje
LITVÍNOV - Na náměstí Míru budou moci drobní prodejci a pěstitelé nabízet své zboží. Radní rozhodli o vytvoření tržního místa na náměstí Míru v době, kdy se zde nebudou konat příležitostné trhy související s městskými akcemi. „Zaznamenali jsme
několik požadavků ze strany drobných pěstitelů a stánkařů na rozšíření stálého tržního místa na náměstí Míru v prostoru mimo parkovací plochu,“ uvedl místostarosta Litvínova Karel Rosenbaum. (ink)

Kdo upraví ulice?

LITVÍNOV – Radní Litvínova rozhodli o nejvýhodnější nabídce na
Stavební úpravy komunikací v ulicích Gorkého a Ke Střelnici.
Nejvýhodnější nabídku předložila za 6 mil. Kč bez DPH firma
STAVMAX Group z Miřetic u Klášterce nad Ohří . Za více než sedm
miliónů korun, na které stavba nakonec i s DPH vyjde, město úpraví komunikace a chodníky v těchto ulicích. Kvůli plánované stavbě
už na jaře město vykácelo kaštanovou alej v ulici Ke Střelnici. S pracemi firma začne v září, dokončeno by mělo být do čtrnácti týdnů.
(ink)

Víno s charakterem bodovalo

TŘEBÍVLICE - V Ratíškovicích proběhlo setkání více než 200 znalců
vín, aby svými hlasy rozhodli o chuti přihlášených vín Pinot blanc
a Rieslingů z ČR i zahraničí.
Zámecké vinařství Johann W Třebívlice reprezentoval Pinot
blanc 2015. Mezi společně srovnávanými vzorky se stal vítězem.
Hodnocení britského odborníka Christophera Burra MW můžete
zhlédnout spolu s vyjádřením ředitele Vinařství Johann W Martina Jaroše v amatérském záznamu na facebookovém profilu vinařství Johann W. Odborníci shrnuli zhodnocení takto: „Nejlepší z Pinotů, velmi komplexní, vyvážené obrovské množství chutí.
Tomu říkám VÍNO, KTERÉ MÁ
CHARAKTER“.

PINOT BLANC 2015
suché, pozdní sběr
Viniční trať Pod Házmburkem.
Suché víno pozdního sběru ve sklence zazáří zlatavou barvou a slámovými odlesky. Ve vaší paměti
zanechá stopu výrazná vůně sušené pomerančové kůry a zralého
manga. V závěru vůni vína zjemní tón dřeva a vanilky. Chuť tohoto vína je komplexní s tóny sušeného ovoce a příjemnou kyselinou v závěru. Výtečné je snoubení výrazné chuti tohoto vína
se sladkovodními rybami, bílým
masem se smetanovými omáčkami a s mořskými plody.
(nov)

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

První chytrá lavička v Litvínově se jmenuje STEORA. Zve
k posezení nejen mládež, která se
bez telefonů dnes ani nehne. Ke
svému provozu využívá sluneční energii, kterou je celý komplex vychytávek zabudovaných
do lavičky nabíjen a poháněn.
„Umožňuje nabíjet elektronická
zařízení přes dva USB konektory
na pravé straně lavičky, nebo bezdrátově, a to bezdrátovou nabíječkou integrovanou v krytu z akrylového skla. Váš smartphone však
musí podporovat rozhraní Qi,
případně musíte vlastnit speciální
nabíjecí kryt. Lavička umožňuje připojení na internet přes WiFi, dostupné až do 4 metrů. Aktuálně bude nastaveno čerpání dat
s omezenou kapacitou na 100 MB
dat/den/telefonní číslo. Automa-

ticky budou blokovány nevhodné webové stránky,“ popsal místostarosta Karel Rosenbaum.
Solární panely kryje speciální
deska ze silného plexiskla, přesto se nemusíte obávat si v letních
parných dnech na ni sednout.
Lavička disponuje čtyřmi ventilátory, které zabezpečují její chlazení a její teplota tak nepřesáhne
30°C. V podvečer dokáže osvětlovat okolí až do 2 metrů. Lavička se dokonce ubrání i vandalům. „Lavička je ze silné ocelové
konstrukce a je odolná proti povětrnostním vlivům a vandalizmu. Povrchová úprava umožňuje rychlé odstranění případných
graffiti. Před možným poškozením ji monitoruje městský kamerový systém,“ uzavřel místostarosta.
(ink)

STEORA má zabudované senzory a je neustále připojená k internetu.
Díky tomu si může aktualizovat vlastní software. Nasbíraná data například o počtu uživatelů, různých vlivů okolí, jako je teplota a vlhkost
vzduchu nebo o její samotné funkčnosti, může odesílat 24 hodin, 7 dní
v týdnu každou půlhodinu do online platformy, odkud si správce údaje
může stáhnout a následně vyhodnotit.

Školní dílny - dárek do nového roku

LITVÍNOV - Dílny pro výuku technických předmětů, hlavně pro
získání základních řemeslných
dovedností, mají nově k dispozici děti litvínovských základních škol. Vznikly ve Sportovní
soukromé základní škole v Litvínově rekonstrukcí původního
objektu dávno nepoužívaných
a zchátralých školních dílen.
Nové dílny splňují požadavky moderního pavilonu pro polytechnickou výuku. Součástí je
strojní dílna se základními obráběcími stroji, dílna na praktické činnosti s ponky, keramická
dílna s hrnčířským kruhem, dílna technického kreslení a jazykové laboratoře vybavené počítači. Dílna ručních prací a herna pro polytechnické vzdělávání
jsou určené k přírodovědnému,
fyzikálnímu a chemickému bádání. Celá budova je propojena
internetovou sítí. Samozřejmostí je bezbariérový přístup. Součástí projektu jsou i úpravy okolí
pavilonu dílen se zaměřením na
pěstitelství. Škola obnovila zahradu.
Pavilón původních dílen před
více než dvaceti lety škola zakonzervovala. Objekt byl ve velmi špatném stavu. „Před deseti
lety jsem začal uvažovat o tom,

Školní dílny byly slavnostně otevřeny před zahájením školního roku. Slavnostnímu otevření byla přítomna také
starostka města Kamila Bláhová. Poděkovala všem, kdo se o zprovoznění dílen ve škole zasloužili, ať už nápadem, získáním dotace či samotnou realizací.
jak dílny obnovit. Je velká chyba,
že řemeslné práce zmizely z rozvrhu základních škol. Dříve dětem tyto dovednosti předávali rodiče, dnes je to tak, že kluci neumí vzít nářadí do ruky. Hledal
jsem cestu, jak pavilon zrekonstruovat a dílny do školy vrátit.
Podařilo se nám v roce 2016 získat dotaci od Ústeckého kraje na

projektovou dokumentaci. Pak
jsme čekali na příležitost. Ta přišla, když byla v rámci IROP vyhlášena výzva, do které by naše
dílny zapadaly. Projektovou dokumentaci jsme předali městu,
které je příjemcem dotace, a pavilon, který je v jeho majetku, zrekonstruovalo,“ vysvětlil ředitel
školy Pavel Škramlík.

Dílny i s vybavením vyšly na
bezmála 22 miliónů korun, dotace činila 90 procent uznatelných nákladů. Dílny budou
moci využívat i ostatní základní a mateřské školy v Litvínově. „Uvítáme i zájmová sdružení. Dílny by mohli využívat například skauti,“ navrhuje ředitel
školy.
(ink)
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Zastupitelé: „Stát se chová jako ňouma“
LITVÍNOV – Litvínovští zastupitelé se sešli v mimořádném termínu. Na programu měli pořízení pozemků pro stavbu nového dopravního terminálu, opravu střechy na UNO a zrušení Finančního úřadu v Litvínově.
Plánované zrušení finančního
úřadu v Litvínově bylo prvním
bodem. „Po omezení činnosti finančního úřadu se lze obávat
dalšího vylidňování centra města. V souvislosti s restrukturalizací těžbou postižených oblastí,
kam Litvínov patří, by měl stát
mít naopak zájem výkon státní správy v těchto městech rozšiřovat. V Litvínově by finanční
úřad měl nadále fungovat v omezeném provozu v pondělí a středu. Do Litvínova by dojížděli pracovníci pouze pro vyřízení
agendy podatelny, přijímání žádostí, registraci a podávání informací. Objekt, kde nyní finanční
úřad sídlí, by měl zůstat prázdný. V podobném omezeném režimu se už pracuje v Bílině a Podbořanech. V žádném případě se
ale nejedená o obce s rozšířenou
působností s 35 tisíci trvale žijícími obyvateli. Také Svazek obcí v regionu Krušných hor žádá
zachování činnosti v plném rozsahu a vyjadřuje nesouhlas s plánovaným omezením,“ komentovala starostka města Kamila
Bláhová.

Za zrušení litvínovského pracoviště finančního úřadu lobboval ředitel Jan Havlíček.
Na zastupitelstvo přišel ředitel Finančního úřadu pro Ústecký kraj Jan Havlíček. „ Jsme
si vědomi, že jsou silné měsíce,
kdy se podávají daňová přiznání. V tyto měsíce plánujeme rozšít služby od pondělí do pátku.
Návrh na změnu je dán počtem
podání, která v Litvínově za posledních deset let klesla o polovinu. Klesají také podání da-

Nejdelší a nejemotivnější debata se točila kolem plánovaného zrušení
Finančního úřadu v Litvínově.

ně z příjmu právnických i fyzických osob. Zejména díky Unipetrolu se v Litvínově finanční úřad
zřídil. Ten už nespadá pod správu Finančního úřadu v Litvínově. Zvyšuje se počet daňových
přiznání podaných elektronicky. Budova, která je v žalostném
stavu, by si vyžádala rekonstrukci s investicí 4 milióny korun. Na
Finanční úřad v Litvínově mimo
úřední dny, které zůstanou v Litvínově zachovány, nepřijde většinou vůbec nikdo, maximálně
pak jeden až dva lidé,“ zdůvodnil Jan Havlíček.
„Vy nám tady vyprávíte, že
pracujete neefektivně, že jste třicet let za vyspělými státy. Za to
ale Litvínov nemůže. Stát digitalizaci neumí, je to ňouma, a teď
to máme odskákat my. Za tři roky má být přiznání pouze elektronicky, to už to nemohlo ty tři
roky počkat? Tady se bavíme o 35
tisících obyvatelích,“ připomněl
radní Roman Ziegler (ANO).
„Na západě dochází k decentralizaci, vy jdete opačným smě-

rem. Nevidím důvod, proč bychom měli pomáhat k vysídlování našeho regionu tímto krokem.
Měli byste si vyzkoušet vyřizování této agendy za pomoci MHD,“
vyzval zástupce finančního úřadu Petr Globočník (Litvínov
DO TOHO!). „Všichni deklarují, že Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj si zaslouží pomoc státu. Praktické kroky státu
jsou ale stále horší. Ruší se pošty na venkově, bankomaty, a teď
se omezí i finanční správa,“ vyjádřila se místostarostka Erika
Sedláčková (KSČM).
Zastupitelé schválili nesouhlas s omezením provozu. Jednomyslně souhlasili s rozpočtovým opatřením 400 tisíc korun na opravu střechy UNO,
která je ve velmi špatném stavu. Schválili také směnu pozemků s CHEMSTAV Litvínov a odkoupení pozemků od PROFIMETAL. Oba pozemky město
využije při výstavbě Dopravního terminálu Litvínov.
(ink)

Občané Litvínova, přijďte diskutovat na
téma parkovací místa v ulici Vinohradská

LITVÍNOV - Město Litvínov pořádá veřejné projednání Studie rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy v ulici Vinohradská.
Občané se mohou přijít nejen
informovat, ale sdělit i své názory a připomínky. Projednání
se uskuteční 23. 9. od 16 hodin
v Centru bakalářských studií
Scholy Humanitas. Předmětem
veřejného setkání je představení studie na prověření možnosti
rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy a řešení ne-

vhodného parkování s podélným řazením v ulici Vinohradská.
Prezentaci a studii je možné zhlédnout na stránkách města Litvínov: https://www.mulitvinov.cz/rozsireni-parkovacich-mist-mezi-bytovymi-domy-ulice-vinohradska/ds-54067/
archiv=0&p1=82153
(nov)

NOVÁ
ŠKODA
SUPERB SCOUT
Na Vás záleží

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

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
Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:
AUTOPLUS II
Rudolická 1730, 434 01 Most
Budovatelu 624, 434 01 Most
www.autoplusmost.cz
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Hledáme

HRÁČE

NABÍZÍME

tým

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

HAVARIJNÍ SLUŽBA

Elektronik Mechanik
Operátor ve výrobě

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

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

od

28.000,- Kč

prace@starcam.cz

www.starcam.cz

+420 605 630 611

servis a montáž výtahů

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

prace@nemak.com

www.nemak.com

bezplatná
linka

800 136 018
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Kraj pozval učitele do Letních škol

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 navýšení mzdy
›› v případě zařazení do profese řidič rýpadla mzdové zařazení 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 (čerpání 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:
úseku

zást. ved.
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

ÚSTECKÝ KRAJ – Aktivně propojit pedagogy ze základních
a středních škol, nabídnout jim
vzdělávání se špičkovými lektory, představit nejmodernější
pomůcky a nejnovější trendy ve
výuce je cílem Letních škol.
„Ústecký kraj realizuje řadu
aktivit, kterými se snaží podpořit vzdělávání v našem regionu.
Jsme si vědomi, že školství potřebuje naši největší pozornost. Záleží nám na tom, aby základní
a střední školy v kraji měly vysokou úroveň a absolventi byli dobře připraveni na další vzdělávání
ve vyšších stupních, nebo v případě středních škol našli uplatnění na trhu práce. Pro kraj a jeho rozvoj je úroveň školství velmi zásadní,“ potvrdil náměstek hejtmana Ústeckého kraje
Martin Klika. Letní školy, které v rámci projektu „Implementace krajského akčního plánu
vzdělávání Ústeckého kraje“ letos pořádaly Odborné metodické skupiny v posledních prázdninových týdnech, jsou mezi
pedagogy velmi oblíbené. Na
programu nechybí workshopy, přednášky nejlepších lektorů v oboru, mohou si vyzkoušet
nejnovější pomůcky.

Vědeckou show předvedl učitelům vědec a známý popularizátor vědy Michael Londesborough.
Během srpna se setkali učitelé z Ústeckého kraje na čtyřech
kcích se čtyřmi různými tématy. Na Letní škole z oboru Polytechnika, kam patří kromě chemie také biologie a přírodopis,
čekaly na pedagogy předvedení výukových modelů či ukázky
experimentů. Vědeckou show
předvedl učitelům vědec a známý popularizátor vědy Michael Londesborough. Obor Digitální gramotnosti se zaměřil na
používání digitálních technologií všude, kde je to v moderním

školství potřeba. „Nová doba si
žádá nové znalosti a nové dovednosti, na které musíme žáky ve
školách připravit. Učitelé v Letní
škole získají návody, jakým způsobem dětem látku vysvětlit, jaké dovednosti rozvíjet, jaké programy s nimi dělat, jaké představy u žáků rozvíjet. Učitelé mají
o nové metody zájem,“ říká metodik oboru Digitální gramotnost Pavel Peša. Pro matematiky
bylo na Letních školách připraveno atraktivní 3D modelování
a 3D tisk, didaktické hry a dal-

ší přednášky a workshopy. „Na
přednáškách bylo plno, a to i na
nepovinných. Akce se zúčastnilo
kromě realizačního týmu 40 matematiků. Cíl projektu je šířit zájem o matematiku mezi pedagogy, a to se nám díky Letním školám daří,“ pochvaloval si šéfmetodik oboru Jiří Henzl. Poslední
Letní škola byla pro obor Čtenářská gramotnost. Zaměřila se
na práci s hlasem a textem, soudobou českou prózu a na dramatickou výchovu.
(ink)

Vervování přilákalo stovky fanoušků

LITVÍNOV – Na předsezónním
„Vervování“, které připravil hokejový klub Verva Litvínov, se
předvedl celý tým a představil
dresy pro novou sezónu.
Nechybělo představení HC
Litvínov, mládežnického litvínovského hokeje. Lidé mohli získat autogramy nejen hráčů
z Vervy, ale také spřátelených týmů DHK Baník Most Černí andělé a fotbalistů Teplice. Novou
spolupráci a propojení propagace Krušných hor s litvínovským
hokejem představila Destinační agentura Krušné hory. „Připravujeme projekt, který osloví všechny fanoušky litvínovského hokeje. Spolu s HC Verva Litvínov plánujeme příští rok spustit
limitovanou edici hráčských karet s hokejovými hvězdami, které mají rády Krušné hory se všemi jejich adrenalinovými lákadly
a turisticky atraktivními zážitky,“ nastínila ředitelka agentury Eva Maříková. Na akci nechyběli ani zástupci projektu Life is
Skill, který chce zvednout děti
od počítačů a zapojit je do aktivního života. Čip, jehož prostřednictvím mohou hráči Life is Skill
sbírat body za své aktivity, bude
nově i na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.
(ink)

Vervování zahájil Tomasz Wiatrak, ředitel Unipetrolu. Ten je hlavním sponzorem HC Verva.

Vervování bavilo děti i dospěláky.

Severočeská teplárenská podpořila
Bezpečné cesty dětí do škol

MOST - Vaky s drobnostmi do školy, reflexními prvky a pexesem
s desaterem, jak se chovat v dopravním provozu, předal při zahájení
školní docházky všem prvňáčkům Základní školy Zdeňka Štěpánka
v Mostě ředitel Severočeské teplárenské Petr Horák spolu se specialistkou marketingu a péče o zákazníky Radkou Bišickou.
Zároveň děti nabádali k ostražitosti při cestě do školy
a popřáli jim mnoho úspěchů
při získávání nových znalostí.
„Přeji vám bezpečnou cestu do
školy. Ať vás škola baví a ať v ní
máte vždy tepelnou pohodu,“
popřál prvňáčkům Petr Horák.
Teplárenská společnost se v letošním roce stala spolu s Krajským úřadem Ústeckého kraje
Policií ČR, oddělením ministerstva dopravy BESIP, AUTODROMEM Most a společností Unipetrol partnerem projek-

tu Bezpečné cesty dětí do škol.
Ten je určen všem prvňáčkům
v Ústeckém kraji a jeho cílem je
posílení bezpečnosti žáků prvních tříd při jejich cestě do a ze
školy. Bezpečnostní balíčky obdrželo i díky Severočeské teplárenské 8 500 dětí. „Bezpečnost
obyvatel, zvláště pak dětí, patří
mezi naše priority v oblasti darů a sponzoringu. S účastí na
projektu Bezpečné cesty do škol
jsme ani na chvíli neváhali,“ dodal Petr Horák.
(nov)

Petr Horák s Radkou Bišickou přinesli školákům v jejich den dárky.

zpravodajství
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Nová Milada – za vším hledej studenty
MILADA - Tvář jezera MiIada postupně prochází změnami, jejichž
výsledky budou vidět až za několik let. Konečnou podobu břehů
a okolí bude mít v příštích letech na starosti ten, kdo nejlépe obstojí v architektonické soutěži, kterou vyhlásí Palivový kombinát Ústí,
správce této lokality. Proč se ale bránit zajímavým nápadům, které, třeba jen dočasně, oživí břehy jezera a zlepší zázemí pro jeho návštěvníky?
Letos se tak díky Nadaci ČEZ
a Dobrovolnému svazku obcí jezera Milada objevily nové prvky,
které si lidé takřka ihned „našli“.
Lavičky, stinná místa, odpočívadla, převlékárny, a dokonce knihobudka. Za tím vším hledejme
studenty stavební fakulty ČVUT
Praha, budoucí architekty. Nápad
vznikl v hlavě dvou z nich, Pražáka Honzy Trana a rodáka z Chabařovic Jirky Petrželky. Oba dva
v jednom týmu vloni vyhráli studentskou architektonickou sou-

těž, vyhlášenou PKÚ. „Řekli jsme
si, proč naše nápady z papíru nepřenést do reálu. Dali jsme dohromady partu našich spolužáků a kamarádů, kteří se rozhodli prožít začátek léta na Miladě,“
zavzpomínal Honza Tran na první měsíce letošního roku, kdy začal pracovat na přesných nákresech dřevěných prvků. Studentský workshop s názvem „Oživme
Miladu“ mohl začít.
Partě nadšenců nevadily ani
polní podmínky. Stany, toiky, im-

Dřevěné prvky zdobí i slouží.

Miladu oživila parta budoucích architektů.
provizovaná kuchyně ani tropické vedro. „Reakce lidí byly zajímavé. Moc se jim líbilo dívat se na
někoho, kdo je v tom počasí ochoten zápolit s dřevěnými deskami
a prkny a naše výtvory využili doslova ještě za tepla,“ doplnil Jirka
Petrželka. Návod na použití nepotřeboval opravdu nikdo. Lavičky se zaplnily během krátké doby,
v první hotové kabince budované převlékárny se lidé převlékali
už v době, kdy se v sousední kabince ještě dál usilovně pracovalo. A knihobudka? Knížky a časo-

pisy se v ní objevily po instalaci
během jediné noci.
Studentů se na Miladě během
týdne vystřídalo 25, skalní jádro
deseti vydrželo po všechny horké dny. „Vyčistili jsme si hlavu,
báječně jsme si to užili, každý měl
možnost si osahat nástroje a naučit se s nimi pracovat, což je pro
naši budoucí profesi hodně důležité. Začali jsme přemýšlet nad dalšími věcmi, které by Miladě slušely. Třeba dostaneme možnost příští rok pokračovat,“ shodli se Tran
s Petrželkou.
(nov)

Setkání seniorů ve stylu „Cesta kolem světa“
MOST - Na mosteckém hipodromu proběhl 21. ročník Letního setkání seniorů. Přišlo na něj 600 účastníků.
Přišli senioři z jednotlivých zařízení MSSS v Mostě –
z Klubu seniorů v Mostě, senioři z Děčína, Klášterce nad Ohří,
Bystřan, Hostomic, Chomutova, Roudnice nad Labem, Litoměřic, Jirkova, Litvínova a dalších měst. Soutěžili v disciplínách, které pro ně připravili zaměstnanci jednotlivých zařízení – Po stopách „Nilského krokodýla“, Sushi bar, Klokaní kapsa, Belgická cukrárna, Hod kostkami v casinu, Amazonie – najdi
diamant, Tref si tučňáka. Další
soutěžní disciplínu připravili zaměstnanci z mosteckého magistrátu a senioři z Klubu seniorů.

K poslechu a k tanci hrály kapely Kladenská heligonka
a Sortiment. Vystoupily seni-

orky z MSSS a děti z Denního
dětského rehabilitačního stacionáře v ulici Františka Malíka v Mostě. Dalším zajímavým zpestřením byla prezentace sov. Doprovodným progra-

mem byla jízda na koních, fotokoutek a prodej ergoterapeutických výrobků. Město Most
věnovalo mosteckým seniorům zahradní hry.
(nov)

Na neštěstí na Dole
Pluto nezapomínáme!

LITVÍNOV - Horníkům, kteří zahynuli před 38 lety při důlním neštěstí
na Dole Pluto v Louce u Litvínova, se 3. září poklonili zástupci hornického cechu, hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starostové měst obcí Litvínovska a Mostecka.
„Hornického povolání bychom si měli vždy vážit, bez rozdílů způsobu těžby. Vážím si lidí, kteří se vždy zasazovali o to, abychom měli čím topit a čím svítit. Hornické povolání bylo, je a bude vždy tvrdé
a náročné. Proto jsem rád, že můžeme uctít památku účastníků nehody na dole Pluto II,“ uvedl hejtman Oldřich Bubeníček.
Dne 3. září 1981 nastal v hlubinném dole Pluto II v Louce u Litvínova výbuch uhelného prachu. Pod zemí tehdy zůstalo 65 horníků
včetně 15 důlních záchranářů, dalších 40 osob bylo zraněno. Tím se
tato událost zapsala na černou listinu nejhorších katastrof novodobých dějin dobývání uhlí v severních Čechách.
V osudný den sfáralo 105 horníků, z toho 14 specialistů, kteří měli za úkol uzavřít komoru, v níž byl zjištěn celkem běžný únik oxidu uhličitého. O půl čtvrté odpoledne série čtyř výbuchů zvedla patnáctimetrový sloup uhelPamátku horníků uctil
ného prachu,
i hejtman Ústeckého
poškodila věkraje Oldřich
trání, rozvody
Bubeníček.
požární vody,
dopravní zařízení i silový
rozvod. Většina z těch, kteří nezemřeli
hned, se udusila.
(ink)
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Starostové horských obcí od
sousedů navštívili hejtmana
ÚSTECKÝ KRAJ – Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se nedávno sešel se starosty
horských obcí z německé strany Krušných hor. Ti mu nyní návštěvu oplatili.
Jednali mimo jiné o přípravě
přeshraničních projektů na nové programovací období.
Starosta Haustein představil
dva záměry. Jeden by se týkal
proškolení a vybavenosti hasičů
v krušnohorských obcích. Na
projekty hledá partnery na české straně. Hejtman přislíbil pomoc ze strany Ústeckého kraje. „Jsem přesvědčený o prospěšnosti a užitečnosti aktivit, které
přispějí k vybavení dobrovolných
hasičů moderní a spolehlivou
technikou. Věřím, že pro tento
záměr nalezneme vstřícnou odezvu,“ řekl hejtman. Horské obce už v minulosti s německými partnery na projektech, díky
kterým vybavili své sbory dobrovolných hasičů, spolupracovali. „Pro nás je spolupráce s německými partnery zásadní. Díky
projektům Evropské unie můžeme dopřát našim hasičům vybavení, na které by v obecních rozpočtech nezbývaly peníze. Společná jsou také cvičení dobrovolných hasičů. Němečtí partneři se
například účastnili cvičení IZS
Ústeckého kraje, kdy byl simulován požár v objektu Domova sociálních služeb v Nové Vsi v Horách,“ uvedl předseda SORKH

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

deratizace@zdenek-bilek.cz

Starosta Olbernhau Heinz-Peter Haustein a starostka Deutschneudorfu Cladia Kluge oplatili hejtmanovi návštěvu a zavítali do krajského města Ústí nad Labem.
a starosta Nové Vsi v Horách David Kádner.
Druhý projekt by mohl pomoci rekonstrukci hraničního mostu v Brandově. Původní záměr
vybudovat také obchvat Brandova naráží na nesouhlasné stanovisko české obce. „Projednávali jsme v zastupitelstvu tuto možnost už vloni a zásadně s tím nesouhlasíme. Jedná se o záměr
města Olbernhau. Ta už má část
komunikace na německé straně
hotovou, ale je zatím slepá. Záměrem je prodloužit obchvat přes

hranice a vést dopravu bez omezení tonáže přes část Brandova,
aby byla odkloněna od zastavěného území části Olbernhau - Oberneuschoenberg. Brandov je obcí historicky zaměřenou na rekreační potencionál. Stavbou by
jednoznačně došlo ke snížení rekreační hodnoty. Komunikace by
se totiž vracela zpět do sousedního Německa a nepokračovala dál
do Čech, kde na české straně není
v horských obcích pro tuto dopravu vhodná komunikace.“ vysvětlil starosta Brandova Jiří Mooz

s tím, že tento záměr výstavby
obchvatové komunikace je v nesouladu se schváleným Územním plánem obce Brandov.
Starostové se dále zajímali o pokračování těžby uhlí na
české straně, o aktuální situaci
v lesích či o klimatickou politiku České republiky. Pozvali také
hejtmana na další návštěvu při
příležitosti tradiční místní zabíjačky. Při té by mohly pokračovat přípravy na podání společného přeshraničního projektu.
(ink)

Ústecký kraj má prý nejkvalitnější silnice
ÚSTECKÝ KRAJ - Náměstek ústeckého hejtmana pro dopravu Jaroslav Komínek jednal se zástupci chomutovské správy Ředitelství silnic a dálnic, Správy a údržby silnic Ústeckého kraje a představiteli
dopravní policie. Hlavním tématem byla výstavba a opravy komunikací na území kraje.
Pravidelná jednání a schůzky
významně přispívají k tomu, že
na území Ústeckého kraje prakticky nedochází ke kolizním situacím způsobeným více opravami na jednom místě. „Dokážeme efektivně řešit problémy, které
náš kraj z pohledu dopravy trápí. Doufám, že spolupráce s bude
takto pokračovat i nadále. Často
Kontakty k inzerátům uvádějí sami inzerenti,
a redakce proto nenese zodpovědnost za jejich správnost.
Vážení čtenáři, zákazníci, upozorňujeme vás, že soukromou inzerci komerčního charakteru nezveřejňujeme zdarma.
Pokud máte zájem o vydání inzerátu tohoto typu, navštivte prosím naši redakci, inzertní oddělení, a dohodněte si tuto
službu za patřičnou úplatu dle našeho
ceníku, případně volejte 737 261 941.
Ostatní drobná soukromá inzerce (různé,
seznamka…) nadále zůstává bezplatná.
Redakce týdeníku Homér

a rád slýchám, že v Ústeckém kraji máme jedny z nejkvalitnějších
silnic v republice. Na tomto renomé však musíme neustále pracovat,“ zkonstatoval při jednání náměstek pro dopravu Jaroslav Komínek.
Hlavním cílem schůzky byla
vzájemná informovanost o plánu
oprav a příprava či realizace inpro hezké chvíle co život nabízí,
život je barevný a zábavný, jen
si ho užít. Hlavně s vyřešenou
minulostí. Zn: žít – užít- naplno.
Telefon: 792 352 595
■■Muž hledá kamaráda – přítele na vše hezké, co život přináší,
s vyřešenou minulostí a se svým
zázemím – podmínka. Telefon:

vestičních akcí v kraji. Mezi další body jednání patřilo například
řešení nových odstavných míst
pro kamiony poblíž průmyslové
zóny Triangle, letní údržba, odstraňování problémových bodových závad nebo narůstající problém s odstavenými vraky u silnic. Ředitel chomutovské správy
ŘSD ČR Martin Vidimský informoval o pasportu silnic I. třídy a výsledcích čtyřletých oprav:
„Ve výborném stavu nyní máme
47 procent silnic I. třídy. V dobrém a vyhovujícím stavu 11 procent, nevyhovujících také 11 pro792 352 594 – SMS – případně
volat

Byty, domy

■■Prodám byt 3+1 v Mostě, uli-

ce V. Nezvala, páté patro, cihlový
dům, zasklená lodžie, po rekonstrukci, plovoucí podlaha, dlažba,
zděné jádro. Telefon: 702 179 331

cent a v havarijním stavu 31 procent. Ročně opravíme v průměru 50 km silnic a počítáme s tím,
že během následujících čtyř let se
procento silnic I. třídy v havarijním stavu výrazně sníží.“ Zároveň
dodal, že jsou provedené také pasporty protihlukových opatření.
Na jednání byla představena
spolupráce ŘSD ČR s Fakultou
dopravní při ČVUT o zvyšování bezpečnosti silničního provozu. Zejména chystaná realizace
samostatných sjezdů s integrovanou deformační zónou zaujala
zástupce dopravní policie. (sol)

■■Prodám zahradu s chatkou v
obci Milá. Klidná lokalita, 748 m2,
chata je podsklepená, ovocné
stromy, ořech, krásný výhled na
České středohoří. Možnost stavby rodinného domu. Telefon: 702
179 331
■■Koupím byt na Meziboří. Telefon: 702 179 331
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■■Prodám urnový hrob na starém hřbitově. Tel.: 723 114 839
■■Muž hledá přítele – kamaráda
■■Nabízím prostor
k pronájmu pro lékařskou ordinaci ve zdravotním středisku U Zámeckého parku 949, Litvínov,
(vedle finančního úřadu).
Prostor v 1. patře, zázemí
– čekárna, WC, 100 m2.
Více informací na tel:
606 555 366.

Za posledních 5 let jsme snížili:

výrobní odpady:

o 23 %

oxidy síry:

o 43 %

oxidy dusíku:

o 43 %

Více než 1 miliardu korun ročně investujeme do životního prostředí.
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CZECH PRINT CENTER, a. s.
Praha 10
Rozšiřuje:
PNS GROSSO, s. r. o.,
Mediaprint a Kapa,
Pressegrosso, s. r. o.,
A.L.L. production, spol. s r. o.,
vlastní distribuce.

Předplatné:
Informace podává a objednávky
přijímá obchodní oddělení.

Seznam distribučních
míst týdeníku Homér
Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát
města Mostu, čerpací stanice GO,
SBD Krušnohor, knihovna, Italská
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna
Taboo, Autodrom Most, divadlo,
Archa Most, autobusy Kavka, hospic, HSRM, fotbalový stadion Most,
Hipodrom Most, dopravní podnik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží,
Aquadrom, Central Most
Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský
úřad Litvínov, OMW, Fitness Flora, čerpací stanice GO, Unipetrol, KSK Komořany, United Energy, a. s., Městský úřad Meziboří,
Domov důchodců Meziboří, Citadela, Resort Loučky, Spolužití, Tenba, knihovna, zimní stadion, Podkrušnohorská poliklinika, plavecký
bazén, hospoda Černice, zdravotní středisko Horní Jiřetín, Městský
úřad Horní Jiřetín
Ostatní města a obce
Líšnice, Polerady, Havraň, Vrskmaň, Bílina, Malé Březno, Strupčice, Teplice, Jirkov, Chomutov
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Verva posílila obranu, v nové sezoně chce do play off
Litvínov - V nové sezoně si HC Verva Litvínov vytyčil jasný cíl a tím
je postup do play off Tipsport extraligy. Tým do dalšího ročníku
soutěže vstoupí s trenérským triem Jiří Šlégr - Radim Skuhrovec Jindřich Kotrla. Vedení klubu se podařilo vyztužit obranu a posílil
i sportovní úsek, Litvínov angažoval do pozice odborného poradce
a skauta, zkušeného Rostislava Dočekala. Změnami prošel i realizační tým. Skončil kondiční trenér Ondřej Ježek a masér Roman Reif.
Kondiční přípravu nově vede firma Andrle sport a realizační tým posílil fyzioterapeut Pavel Wildumetz.
„Udělali jsme v kádru
i realizačním týmu několik změn,
o kterých si myslíme, že nás dovedou do pater tabulky zaručujících play off. V nastolené koncepci jsme se rozhodli jít na postu
trenérů cestou našich odchovanců. Přivedli jsme do obranných
řad nové tváře a do sezony vstupujeme s tím, že chceme hrát play
off,“ velí Jiří Šlégr, generální ředitel klubu.
Verva do nové sezony opět
vstupuje se stabilním rozpočtem, na kterém se většinově podílí jeho majoritní vlastník, skupina Unipetrol. Do té spadá i generální partner klubu, Benzina.
Největší řetězec čerpacích stanic v Česku je generálním partnerem klubu od roku 2007.
„Do jednašedesáté společné extraligové sezony vstupujeme s vervou a také s očekává-

ním, že výkony našeho mužstva
budou stejné, jako jsou výkony
našeho paliva Verva. To znamená prémiové! Stejně důležité jako výkony extraligového mužstva
je pro nás ale i podpora mládeže, které se chceme i nadále věnovat a prohlubovat spolupráci mládežnických oddílů s naším
prvním mužstvem,“ konstatoval
Tomasz Wiatrak, generální ředitel skupiny Unipetrol. Sportovní úsek se před novou sezonou
zaměřil především na obranu
a přivedl zajímavá jména. Zadní řady posílili obránci z KHL,
Adam Jánošík s Karlem Kubátem. Tvrdit muziku by měla nová tvář David Štich, Verva získala práva i na svého klíčového
obránce Jana Ščotku a podařilo
se přivést talentovaného Jiřího
Říhu z Kladna. Útok doznal jen
kosmetických změn, kádr opus-

„Výsledkově jsme jednoznačně
spokojení, na palubovce jsme dominovali už od prvních minut, ale
snažili jsme se soupeře tlačit během celého zápasu a hrát v maximálním tempu po celých šedesát
minut utkání,“ uvedl trenér mosteckých házenkářek Jiří Tancoš.
Utkání podle jeho slov naprosto
splnilo svůj účel.
„Rychlé rozehrávky nám vycházely na výbornou, v postupném
útoku mi trochu chyběla jiskra, ale
to mohlo být dáno i únavou z po-

měrně dlouhé cesty na Slovensko. Vyzkoušeli jsme si různé typy obrany, což pro nás rovněž bylo
důležité. Podstatné ale je, že se na
hřiště dostaly všechny hráčky včetně Alice Kostelné a Petry Maňákové, zahrála si i Marie Poláková,
mladá hráčka, která v A týmu sbírá zkušenosti, a dokonce si připsala i svou premiérovou interligovou
branku,“ doplnil trenér.
Úvodní ligový zápas splnil
i další účel, a to prověřit Černé
anděly před kvalifikačním turna-

Horní Jiřetín zatím na
první body čeká

til útočník David Tůma. Litvínov do nové sezony zkouší talentovaného polského útočníka
Pawla Zygmunta. „Pavla jsme
angažovali na zkoušku vzhledem k jeho věku a potencionálnímu růstu. Dnes můžeme konstatovat, že reference, které jsme na
něj měli, se naplnily a ve zkoušce obstál,“ říká Jiří Šlégr. S Litvínovem se po čtyřech letech roz-

loučil brankář Michael Petrásek,
kterého v brankářské dvojici
s Jaroslavem Janusem nahradil
David Honzík.
Litvínovský klub čeká na přelomu roku významná událost.
Verva odehraje na drážďanském
Rufolf Harbig stadionu utkání pod širým nebem s pražskou
Spartou. Bude se jednat o historicky první utkání extraligy

mimo hranice České republiky a Verva bude usilovat o překonání diváckého rekordu v návštěvnosti.
Nová extraligová sezona klubu HC Verva Litvínov byla slavnostně zahájena v neděli Vervováním, na které přišlo množství
fanoušků, byl představen kádr
A mužstva a například i nové
dresy.
(jak)

Na mokré trati sice odjely
v neděli své závody vložené série Seyffarth Audi Sport R8 LMS
Cup a KIA Platinum Cup, v případě trucků to ale možné nebylo. „Pro tahače vzhledem k tonáži
a především pneumatikám, které

na rozdíl od cestovních vozů neodvádějí tak kvalitně vodu, by byl
start velmi riskantní,“ vysvětlil
rozhodnutí sportovních komisařů jejich zástupce.
Fanoušci se tak vyvrcholení závodního víkendu nedočka-

li, což velmi mrzí i pořadatele.
„Všem, kteří se prokáží platnou
vstupenkou na TOTAL Czech
Truck Prix, se mohou přijít zdarma podívat na šampionát silničních motocyklů Alpe Adrie, který hostíme o víkendu 27. až 29.
září. Je nám líto, jak nedělní program dopadl. Počasí ale, bohužel,
neovlivníme,“ uvedla obchodní a marketingová ředitelka autodromu Jana Svobodová. (nov)

Náš druhý zástupce, kterým je celek Sokola Horní
Jiřetín, zatím na první body nové sezony čeká. Po čtyřech zápasech má totiž na
svém kontě nulu a krčí se na
předposledním místě tabulky. Naposledy prohrál v Oldřichově 4:2.

Mostečtí Lvi si dojeli
pro výhru
Výhru si v přípravném
utkání na ledě německého
Weidenu připsal druholigový tým hokejistů z Mostu.
Mostečtí Lvi proti domácím
Blue Devils zvítězili 5:2. Odveta je na programu v neděli
8. září od 16.00 hodin v A –
BENET areně v Mostě.

V Mostě bylo
soustředění
badmintonistů

jem Ligy mistrů, který se v Mostě uskuteční už o tomto víkendu,
7. a 8. září. Předprodej vstupenek
na kvalifikaci ligy mistrů začal
už v pondělí 26. srpna v recepci sportovní haly. Cena vstupenky je 100 korun na den. Na turnaj neplatí členské karty ani permanentky. Rozpis zápasů kvalifikace Ligy mistrů:
Sobota 7. září: Rocasa Gran
Canaria (Esp) – DHK Baník
Most (Cze) od 16.15 hodin, Kastamonu Belediyesi GSK (Tur) od
18.45 hodin. Neděle 8. září: poražený 1. zápasu – poražený 2. zápasu od 13.30 hodin, vítěz 1. zápasu – vítěz 2. zápasu od 16.00
hodin.
(jak)

Průtrž mračen znemožnila
dva nedělní závody tahačů

MOST - Prudká průtrž mračen zhatila uspořádání dvou nedělních
závodů evropského šampionátu okruhových tahačů FIA ETRC, který pod názvem TOTAL Czech Truck Prix hostil o víkendu mostecký
autodrom.

Mostecký FK se
v kraji rozjel
Jeden ze dvou našich zástupců v krajském přeboru
dospělých v kopané, celek
Mostecký FK, se na úvod sezony parádně rozjel. Po čtyřech odehraných kolech je na
čele tabulky, bez ztráty kytičky. V posledním utkání doma porazil Vilémov 3:1, po
bezbrankovém poločase.

Vstup do nového ročníku MOL
ligy Černým andělům vyšel
Dunajská Streda – Házenkářkám DHK Baník Most, populární
Černým andělům, vyšel vstup do nové ligové sezony MOL ligy na
výbornou. Na hřišti nováčka z Dunajské Stredy zvítězili přesvědčivě
41:22 (21:10).
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Již 15. ročník mezinárodního soustředění, tentokrát
věnovaného památce indického trenéra Sudhakara
Reddy Gujjuly, který náhle
zemřel při mistrovství světa
veteránů v polských Katowicích, uspořádal mostecký
klub Super Stars. Osm intenzivních dnů absolvovalo
pětapadesát hráčů a osm trenérů. V letošním ročníku více jak polovinu účastníků
tvořili zahraniční hráči.

HC Verva se fotil
na plakát

Fotbalová exhibice podpoří
nadaci policistů a hasičů

Most - V rámci akce Pomáháme těm, co pomáhají, je na sobotu
14. září naplánováno fotbalové utkání mezi smíšeným týmem policistů a hasičů proti družstvu známých osobností z týmu Real Top
Praha.
Zápas se odehraje na hřišti v areálu Baníku Souš v Mostě s tím, že
začátek je ve 14.00 hodin. Před utkáním a v jeho průběhu je připraven doprovodný program, včetně ukázek činnosti a techniky policistů a hasičů. Na fotbalovém utkání bude vybíráno symbolické vstupné.
Akce se uskuteční v rámci podpory Nadace policistů a hasičů. Veškerý výtěžek z ní pak bude zaslán na konto nadace. Cílem Nadace
policistů a hasičů je podpora rodin policistů a hasičů, kteří zemřeli
nebo byli těžce tělesně postiženi v přímé souvislosti s výkonem služby.
(jak)

Badminton hledá posily

MOST - Badmintonový
klub Super Stars Most pořádá Náborový trénink. Máte-li ratolest ve věku od pěti
do třinácti let, přiveďte ji ve
středu 11. září v 17 hodin do
sportovní haly! (SportCenter Most, ulice Ke koupališti 1257). Věříme, že vaše dítě tento pěkný sport zaujme a naučí se minimálně základy badmintonu pod vedením zkušených trenérů.
(nov)

Verva se fotila na novou sezónu 2019/2020! A-tým v pondělí od 11.00 hodin podstoupil focení na týmový plakát. Pro letošní ročník Tipsport extraligy
klub zvolil pro týmovou fotku černou variantu dresů.
Na společné fotce se objeví
26 hráčů, trenéři a celý realizační tým.

Fotbalista Nguyen
má další trofej
Někdejší fotbalista druholigového Baníku Most Michal Nguyen má další trofej.
Po triple ve vietnamské Becamex Binh Duong se dočkal v současném novém působišti. S týmem Selangor
Red Giants vyhrál turnaj
Sultan’s Selangor Cup 2019.

Litvínov začne proti
Kometě Brno
Silná Kometa Brno, doplněná například o hvězdného
Tomáše Plekance, bude prvním soupeřem v novém ročníku Tipsport extraligy hokejistů HC Verva Litvínov.
Bude se hrát v pátek 13. září od 17.30 hodin na Zimním
stadionu Ivana Hlinky v Litvínově.
(jak)
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6. září 2019

MOST – Zahájení nového školního roku 2019/2020 připadlo letos na druhý zářijový den. Den „D“ to byl zejména pro
všechny prvňáčky, které základní školy přivítaly ve slavnostním duchu. Nejinak tomu bylo i na 7. ZŠ v Mostě v ulici J. Arbesa.
Zde ale slavnostně přivítali jen prvňáčky a jejich rodiče.
Škola pro ně přichystala námořnickou hudebně zábavnou šou,
kterou moderoval Vlasta Vébr. Poté se nejmladší žáci školy
odebrali do školních lavic. Ostatní školáci z této školy se mohli
radovat, protože kvůli rekonstrukci, která na škole probíhá, zahájí školní rok až se zpožděním několika dnů. A navíc ve škole v přírodě. Na škole totiž pokračuje výstavba odborných učeben. „Výstavba nových učeben probíhá podle plánu a časového
harmonogramu a musím stavební firmu pochválit, protože jim
to jde od ruky. Hotovo by mělo být na konci září, kdy se budou
žáci naší školy vracet ze školy v přírodě a výuka tak nebude ničím narušována,“ uvedla ředitelka školy Libuše Hrdinová.
Nové učebny vzniknou jako nástavba na objektu školy. Součástí stavebních prací bude také vybudování výtahu a únikového schodiště. V nástavbě bude učebna informatiky, přírodovědná učebna a učebna cizích jazyků a jejich kabinety, instalovány budou nezbytné IT technologie a vybudována
bude i serverovna. Vítězem veřejné zakázky na nástavbu odborných učeben v Základní škole ul. Jakuba Arbesa se stala Mostecká montážní a. s., s nabídkovou cenou přesahující
15 milionů korun bez DPH.
Vybudování odborných učeben se realizuje letos i na 4. ZŠ
v ulici V. Talicha. I zde poplynou peníze z dotací, a to ve stejné
výši jako v případě 7. ZŠ. Vzniknou odborné učebny pro výuku cizích jazyků a přírodních věd. „Škola bude upravena tak,
aby vyhovovala i lidem se sníženou schopností pohybu. Je to podmínka dotační výzvy. Rozšířeno bude i stávající arboretum,“ doplnila náměstkyně primátora Markéta Stará. Rekonstruované
učebny budou vybaveny nábytkem, stínící technikou a přístroji. Vítězem veřejné zakázky na vybudování odborných učeben
v Základní škole v ulici V. Talicha se stala společnost IPSEN, s.
r. o., s nabídkovou cenou ve výši bezmála dva miliony a sedm
set tisíc korun bez DPH. Další prostředky si na obou školách
vyžádá i vybavení těchto učeben.
(sol)

fotoreportáž

Ředitelka Libuše Hrdinová, kapitánka
lodi 7. ZŠ (vlevo), vyhlíží svou novou
posádku, která se co nevidět nalodí na
vzrušující plavbu.
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Budoucí prvňáčci jsou smělí a kurážní.
Na dotazy vrchního lodníka Vlasty
Vébra odpovídali bez ostychu.

Veselo bylo i v Litvínově. Do školních let se
vrátili spolu s dětmi náměstci hejtmana
Martin Klika (zprava) s Jaroslavem Komínkem
a ředitel mosteckého autodromu Ivo Diviš.

Těšení na první třídu je vždy velký zážitek a jinak tomu nebylo ani
letos. Děti vstupovaly do školy s velkým nadšením a očekáváním.

PRÁZDNINY ve školním roce 2019/2020

Vyučování bude v prvním pololetí školního roku ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2020. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v úterý 30. června 2020.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna
2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny pro okres Most
od 3. 2. do 9. 2. 2020.

Slavnostním výkopem zahájila
„školní mač“ 2019/2020 na
8. ZŠ náměstkyně mosteckého
primátora Markéta Stará.

