
Projekční práce začaly v  pro-
sinci 2017. Projekt je již ho-
tov a čeká se na stavební povole-
ní. Zástupci projektanta detail-
ně představili, jak bude Repre vy-
padat po rekonstrukci zvenku 
i uvnitř. Zastupitelé dostali také 
prostor k diskusi. „Všechno dobré, 
co tento objekt obsahoval a nabí-
zel, jsme se snažili uchopit a reha-
bilitovat. Nešlo nám o to, předvá-
dět extravagantní výstřelky. Objekt 
je koncipován tak, aby byl nadča-
sový. Měřítkem pro nás byla ta-
ké citlivost k původní stavbě,“ řekl  
zástupce firmy ARTECH Miro-
slav Kroupa. Nové Repre respek-
tuje původní řešení fasád, a to ba-
revně i materiálně. „Museli jsme 
ale nechat například odstranit lod-
žie. Balkony nebyly využívané, by-
ly zdrojem poruch, přinesly by ob-
tíže pro budoucí zateplení objek-
tu. Jsou útočištěm holubů, přičemž 
údržba je velmi obtížná,“ podotkl. 

Dominantou vnitřního Repre 
bude knihovna, která se sem pře-
stěhuje ze stávajících prostor.  Po-
jme největší prostor, který by měl 
být otevřený a bude mít přesah 

do několika pater. „Díky knihov-
ně získá tento objekt celodenní 
a celoroční náplň. Nebude to mrt-
vý objekt, čímž trpí většina kultur-
ních domů. Přispěje určitě k ožive-
ní centra a přitáhne lidi,“ upozor-
nil Miroslav Kroupa. Do prosto-
ru knihovny se zahre i původní 
kinosál a malý sál. Zruší se  Di-
vadélko pod koulí, které se pře-
staví na nový a moderní kino-
sál o kapacitě 167 osob. Jen ne-
patrné změny se dotknou plane-
tária a společenského sálu. Nově 
by se ale mělo vyřešit například 
zázemí pro účinkující a prostory 
pro catering v blízkosti společen-
ského sálu. „Dříve zde docháze-
lo ke kolizím účinkujících s perso-
nálem zajišťujících catering. To už 
hrozit nebude,“ ujistili projektan-
ti. V Repre se také počítá se záze-
mím pro knihovnu, planetárium, 
kino a správu objektu. Veřejnost 
se také dočká kapacitního soci-
álního zařízení, které bude nejen 
v přízemí budovy s velkou věšá-
kovou šatnou, ale i u společenské-
ho sálu. Celý objekt bude rovněž 
také plně bezbariérový. 
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 � ZÁMECKÝ PÁTEK 

ČERVENÝ HRÁDEK - Pá-

tek 20. 9. od 18 hodin na 

zámku Červený Hrádek 

bude ve znamení jazzu. Užij-

te si Red Jazz Session:Jazz 

Combo CV + Red Dwarf Band 

Vstupné je zdarma. 

 � DEN V ŽELENICÍCH

ŽELENICE - Obec Želeni-

ce pořádá  21. 9. od 13 ho-

din slavnost na místním sta-

dionu. Vystoupí Elán Revival, 

Promile a Bourbon Acustic. 

Dále karikaturista, koloto-

č, skákací hrad, malování na 

obličej, lochneska, jízdy na 

koni aj. Račetická cibule, me-

dovina, mošty, keramika. 

 � FANDÍME RODINĚ 

MOST -  Zálesák Most zve 

22. 9. od 14 hodin  na Bene-

dikt. Na letní scéně si může-

te užít  odpoledne  plné zá-

bavy a soutěží pro celou ro-

dinu „Fandíme rodině“. 

27.–28. 9. 2019
Pátek 27. 9. 2019 13–22 hod.

celým dnem vás provede naše moderátorka Marcela Rulfová
degustace s prohlídkou sklepa | prodej burčáku

bohaté občerstvení i domácí vepřové pochoutky z pašíka Johanna...

jízda na koních 14 – 17 hod. |  střelba ze vzduchové pušky
aukce klobásového megahroznu

14.00 Nejenjazz Band | 17.00 Madam Royal
18.00 sbor obce Třebívlice | 20.00 skupina Hodiny

v mezičase vám bude hrát do ouška harmonikář Pepa Horvát

Sobota 28. 9. 2019 11–22 hod.
degustace s prohlídkou sklepa | prodej burčáku

bohaté občerstvení i domácí vepřové pochoutky z pašíka Johanna…
reprodukovaná hudba

změna v programu vyhrazena

vstup volný

w w w.johannw.com | Zámecké v inařstv í Třebívlice s.r.o., Masarykova 200, Třebívlice

ve vinařství

v TřebívlicíchJohannW

Těšíme se na vás v Johann W
v Zámeckém vinařství v Třebívlicích!

str. 12 V novodobé historii Mostu se v případě kulturního domu Repre jedná o největší investici a nejrozsáhlejší stavební úpravu již stojícího objektu. 

Nová podoba Repre je odtajněna!
MOST – Podoba Repre, jehož přestavba spolkne téměř půl miliardy 
korun, je odhalena. Jak by mělo „nové“ Repre vypadat, viděli zastu-
pitelé města při prezentaci záměru rekonstrukce kulturního domu. 
Tu představili zástupci projekční kanceláře společnosti ARTECH ve 
velké zasedací místnosti na magistrátu.   

Hledá se komparz 
do filmu BOURÁK!

ÚSTECKÝ KRAJ - Filmaři natáčejí v Ústeckém kraji další film. Celo-
večerní film Bourák je černá gangsterská romanticko-hudební ko-
medie o tom, co všechno může způsobit jedna letní bouřka, jedna 
městská vyhláška, sada golfových holí, rock and roll a jedna hodně 
naštvaná dcera. Pokud si ve filmu chcete zahrát, neváhejte. Filmaři 
hledají komparzisty.

Casting komparzu do filmu BOURÁK s Ivanem Trojanem v hlav-
ní roli pokračuje! Filmový štáb hledá komparzisty na natáčení 
v Rumburku. Honorář ve výši 500 Kč do 5,5 hodiny a 900 Kč nad 
5,5 hodiny se vyplácí ihned. V případě zájmu zašlete vaše foto, výš-
ku, věk, velikost konfekce, velikost bot a přiložte na váš telefonní 
kontakt a zkušenosti s natáčením a vše odešlete na e-mail: casting-
bourak@seznam.cz. Do předmětu e-mailu uveďte: „vybrané datum 
+ název role“.                                                                                    (nov)

RUMBURK:
25. 9. chodci (muž, žena 18-55 let), 27. 9. chod-
ci (muž, žena 18-55 let), 28. 9. návštěvníci her-
ny (muž, žena 15-55 let), 29. 9. návštěvníci herny 
(muž, žena 15-55 let). 
DOPRAVA Z PRAHY NENÍ ZAJIŠTĚNA!
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VADÍ VÁM NEPOŘÁDEK?
VOLEJTE NA BEZPLATNOU LINKU!

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

800 444 488BEZPLATNÁ
LINKA

MOST - Podkrušnohorské gymnázium v Mostě oslaví v sobotu  
21. září stoleté výročí. Týž den zde bude možné zakoupit i Almanach 
100 let gymnázia. 

Od 10 hodin budou mít zájemci možnost prohlédnout si celou 
budovu školy. V 17 hodin pak začne společenský večer v kulturním 
domě Repre. Prodej vstupenek na společenský večer probíhá v po-
kladně Městského divadla v Mostě. Jako součást oslav je připravová-
na také výstava z dějin školy.                                                          (nov)

Gympl bude slavit

FUNpark na Šibeníku
změnil otevírací dobu 

MOST – Od 1. září do 31. října má mostecký FUNpark na Šibeníku 
novou „podzimní“ otevírací dobu. 

Pro veřejnost jsou v září 3D bludiště a rozhledna otevřeny od 
pondělí do pátku od 14 do 19 hodin. V sobotu a v neděli  od 10 do 
19 hodin. V říjnu  je otevírací doba od pondělí do pátku od 14 do 
18 hodin a v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin. V případě deštivé-
ho počasí se 3D bludiště i rozhledna pro návštěvníky zavírají. (nov)

Radnice se úpravou množ-
ství směrových sloupků zabý-
vala na základě četných podně-
tů jak ze strany veřejnosti, tak 
i některých zastupitelů. „Rad-
ní neschválili předložený zá-
měr redukce dopravního znače-
ní směrovými sloupky, zejména 
s ohledem na negativní stanovis-
ko dopravního inspektorátu Po-
licie ČR a příslušného silniční-
ho správního úřadu,“ potvrdila 
náměstkyně primátora Markéta 
Stará. Balisety usměrňují pro-
voz a přispívají tak k celkovému 
zklidnění dopravy ve městě, což 
bylo také záměrem dopravních 
úprav například v ulici Františ-
ka Halase a Bělehradská.

V tomto úseku v minulos-
ti docházelo ke střetům vozidel 
a nyní se tu prý situace výraz-
ně zlepšila. Dříve tu řidiči při-
jíždějící od Tesca a směřující 
do ulice Bělehradská často na-
jížděli i do protisměru. Bylo to 
dáno i tím, že tu jezdili rych-
le. Tomu ale balisety zabraňu-
jí a řidiče přesně navádějí, kudy 
mají jet. „Nájezd do křižovatky 
sloupky zpomalují, čímž zajišťu-
jí také vyšší bezpečnost zejména 
pro chodce, kteří tudy přecházejí 
po přechodu. Když tu byly umě-

lé provizorní ostrůvky, byly vel-
mi často zdemolované právě od 
neukázněných řidičů. Za loň-
ský rok tu nebyl střet žádný, což 
dokládá, že řidiči se naučili re-
spektovat příjezd do této křižo-
vatky tak, jak je usměrňují ba-
lisety. Je pravdou, že některým 
řidičům to činí obtíže, protože 
například neznají funkci těch-
to prvků,“ konstatoval vedou-
cí odboru správních činnos-
tí mosteckého magistrátu Ja-
roslav Mareš. Směrové sloupky 
se ale nevyskytují jen v blízkos-
ti křižovatek. Jsou i v místech, 
kam by řidič neměl vjíždět, ne-
bo dokonce zastavit. „V Mostě 
jsou balisetami vyhraněné i úse-
ky, kde by řidiči neměli stát. Na-
příklad v zimním období, pokud 
je sníh, tak jsou balisety zřetel-
ným prvkem,“ doplnil dále Jaro-
slav Mareš.  

Obdobně usměrnily balise-
ty provoz i v jiných lokalitách, 
včetně ulice F. Halase apod. „Už 
když se tyto prvky instalova-
ly, dbali jsme na to, aby jich tu 
nebylo přespříliš. Balisety jsou 
rozmístěny v optimálním po-
čtu. Podle nejčerstvější statisti-
ky od policie za rok 2018 nedošlo 
na území Mostu k žádné smrtel-

né dopravní nehodě a ani k ne-
hodě s těžkým zraněním. To je 
velmi dobrý výsledek,“ dodal na 
vysvětlenou vedoucí správních 
činností.  

Další místa, kam by se mohly 
balisety instalovat, zatím město 
vytipovaná nemá. „Není vylou-
čeno, že se do budoucna nevy-
skytnou tyto prvky i jinde. Sta-
vební úpravy, jako například 
středové ostrůvky apod., jsou fi-

nančně náročné, a než se na ně 
dostane, přistupuje se k tomu-
to dočasnému a rychlému řeše-
ní, kterým jsou balisety. Ty se in-
stalují do míst, kde si to situace 
vyžaduje a máme to podložené 
projektanty a odborníky z ko-
mise dopravy. Především hledí-
me na bezpečnost a na plynulost 
provozu,“ dodal na vysvětlenou 
Jaroslav Mareš. 

(sol) 

Zelené sloupky ze silnic nezmizí

Na území Mostu je na komunikacích 116 baliset. Náklady na pořízení  
a instalaci  si vyžádaly kolem sto šedesáti pěti tisíc korun. 

Premiér nejprve navštívil do-
končené rekultivace jezera Mi-
lada a Most. Další zastávka by-
la v Severní energetické v lomu 
ČSA, kde má být ukončena těž-
ba a v lomu má vzniknout jako 
rekultivace další jezero. „Ověřu-
ji záměr propojení všech těžeb-
ních jam tak, aby tady na Ús-
tecku mohla vzniknout soustava 
propojených jezer nejen pro re-
kreaci, ale tvorbu zelené energie. 
Projekt je to velice pěkný. Obyva-
telé kraje by si to určitě zaslou-

žili, protože dopady na jejich ži-
voty a zdraví byly za minulého 
režimu hrozné. Ale upřímně, na 
druhé straně jsme v situaci, kdy 
platíme desítky miliard za solár-
ní tunel, takže nejdříve musíme 
ověřit nákladnost takového pro-
jektu, kolik to bude stát,“ uvedl 
při návštěvě Andrej Babiš a do-
dal, že projekt propojených je-
zer bude muset ověřit minister-
stvo průmyslu a obchodu studií 
proveditelnosti. Pak o něm bu-
de rozhodovat vláda. Lom ČSA 

před časem navštívil také mi-
nistr průmysl a obchodu Karel 
Havlíček, který ocenil probíha-
jící rekultivační práce a připus-
til, že pokud by se měl měnit pů-
vodní plán rekultivací a vznik-
lé jezero by bylo součástí kas-
kád, pak by bylo nutné hledat 
další finanční zdroje. „Rekulti-
vace probíhají průběžně, máme 
více jak polovinu hotovou. Má-
me dobré výsledky, vytváříme re-
kultivaci blízkou přírodě, což po-
tvrzuje i výskyt vzácných druhů 
rostlin i živočichů v nově vzni-
kající krajině,“ potvrdila mluvčí 
skupiny Sev.en Energy Gabriela 
Sáričková Benešová. V Horním 
Jiřetíně se premiér zdržel ze své 

návštěvy kraje nejdéle. S vede-
ním města zasedl za zavřený-
mi dveřmi a probírali téma kot-
líkové dotace. Premiér do měs-
ta přivezl 8,2 miliónu korun na 
podporu ekologického vytápě-
ní. „Kotlíkové dotace jsme už za-
vedli z vlastních zdrojů před ně-
kolika lety. Nečekáme jen na do-
tace od vlády,“ uvedl starosta 
Vladimír Buřt. Zástupci vlá-
dy i města pak společně zasadi-
li tři stromy v parku před měst-
ským úřadem. Symbolicky tak 
odstartovali projekt Sázíme bu-
doucnost, jehož cílem je deset 
miliónů stromů mimo les v celé 
České republice.                     

   (ink)

Premiér navštívil kraj, zajímalo ho propojení jezer
MOST – Premiér Andrej Babiš se svými ministry průmyslu a obchodu 
a životního prostředí navštívil Ústecký kraj. Na Mostecku si prohlédl 
rekultivace a zamířil do Horního Jiřetína. Tam předal starostovi Vla-
dimíru Buřtovi mimořádnou kotlíkovou dotaci a zasadil tři stromy.

MOST – Počty zelených sloupků, tzv. baliset, se v Mostě nesníží. Do-
pravní značení totiž zajišťuje vyšší bezpečnost, zabraňuje například 
dopravním kolizím, a proto není důvod k jeho redukci.   

Soutěž o podpis na kelímku
MOST – Město Most vyhlásilo soutěž o originální vratný kelímek 
s podpisy hvězd letošní Mostecké slavnosti. 

Byli jste na letošní Mostecké slavnosti a vyfotili jste se s vratným 
ekologickým kelímkem a máte nějakou originální fotku? Pak se 
zapojte do soutěže! Své fotografie posílejte do neděle 22. září. Vy-
hrát můžete originální festivalový kelímek s podpisy těch největších 
hvězd letošní Mostecké slavnosti 2019. Výhra čeká na dva soutěžící! 
Stačí nahrát svu fotku pod příspěvek se soutěží na Facebooku měs-
ta Mostu s hashtagem #Mosteckaslavnost2019 nebo ji přidat na In-
stagram města Mostu.                                                                   (nov)

Foto: Jaroslav Haušild

„Na základě žádosti význam-
ných odběratelů a po dohodě 
s hlavními distributory tepla za-
hájila od čtvrtka 19. září společ-
nost United Energy  a Severočes-
ká teplárenská temperování do-
mácností v Mostě a Litvínově,“ 
uvedla mluvčí společnosti Mi-

loslava Kučerová. K dohodě 
uvedených partnerů začít vytá-
pět došlo na základě předpově-
di počasí v nadcházejícím ob-
dobí, kdy se má znatelně ochla-
dit. „V případě, že se teplé poča-
sí ještě vrátí, vytápění může být 
opět přerušeno, jako tomu by-

lo i v předchozích letech,“ doda-
la mluvčí. 

Topné období podle vy-
hlášky ministerstva průmyslu 
a obchodu začíná 1. září a kon-
čí 31. května. V tomto rozme-

zí se zahájí dodávky tepla, jest-
liže dva po sobě jdoucí dny kles-
ne průměrná denní teplota pod  
13 stupňů Celsia a není očeká-
ván další den vzestup teplot. 

(nov)

Už se topí! Topná sezóna začala dřív
MOSTECKO – V Mostě a v Litvínově se od tohoto čtvrtka topí. Top-
ná sezóna tak začala v Mostě o 7 dní a v Litvínově o 9 dní dříve než 
v loňském roce.

Jedna ze zastávek byla v Severní energetické v lomu ČSA, kde má být ukončena těžba a v lomu má vzniknout jako rekultivace další jezero.
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P tejte se politiků

Jan Paparega

MOST – Alegorické sochy u ma-
gistrátu se budou po patnácti 
letech restaurovat. Čeká je pře-
devším čištění a opravy.

Sochy čtyř Živlů naposledy 
restauroval v roce 2004 restaurá-
tor Radomil Šolc. „Letos se arte-
fakty dočkají očištění a drobných 
oprav. Upraveny též budou beto-
nové podstavce, na nichž jsou so-
chy umístěny. Práce provede opět 
restaurátor Radomil Šolc a město 
vyjdou na zhruba 112 tisíc Kč,“ 
informovala  mluvčí mostecké-
ho magistrátu Klára Vydrová.

V minulosti podstoupily Živ-
ly několikeré stěhování. Vytvo-
řené byly v roce 1715 a původ-
ně se tyčily na římse renesanč-
ní mostecké radnice. V 80. le-
tech 19. století byly sochy kvůli 
demolici radnice sejmuty. Až do 
roku 1937 zdobily nároží 2. pa-
tra zvonice u děkanského kos-
tela. Počítalo se s tím, že bu-
dou lemovat cestu k jeho sever-
nímu portálu. Plány ale překazil 
politický vývoj, takže sochy pak 
na dlouhá desetiletí spočinuly 
v lapidáriu mosteckého muzea. 

V roce 1979 je památkáři usadi-
li na betonové podstavce k vý-
chodnímu průčelí budovy ná-
rodních výborů v novém Mos-

tě. Chtěli tím navázat na tradice 
starého města. 

Sochy se zachovaly v dob-
rém stavu bez poškození po-

větrnostními vlivy, jako by ne-
byly téměř třísetleté. Pozna-
menaly je ovšem útoky van-
dalů. Ti otloukli čenich, nohu 
a ucho zajíce, zobák orla, koru-
nu Neptuna, hlavu vzlétajícího 
ptáka a plamen v rukou ohnivé-
ho muže. O nápravu se postaral 
právě restaurátor Radomil Šolc. 
Vymodeloval například z umě-
lého pískovce všechny uražené 
a ztracené části. Doplněn nebyl 
pouze Neptunův kovaný troj-
zubec. Černající krustu restau-
rátor chemicky neodstraňoval 
a kámen konzervoval speciál-
ním nástřikem.                    (sol)

Živly si vezme „do parády“ restaurátor

Sochy, které jsou alegoriemi Země, Vzduchu, Vody a Ohně a mostečtí měšťané si je pořídili v 18. století jako 
symboly ochrany před těmito přírodními pohromami, nechalo město  před třemi lety nasvítit. Zkrášlily se tak 
nejen umělecká díla, ale i okolí úřadu. 

CO Živly PředSTavUjí?
Socha alegorie Vzduchu – Vítr (Vzduch): Ztvárňuje ji poloobnažená žena stojící na ob-
lačné podnoži a přidržující pravou rukou holuba. U její levé nohy je plastika orla. Dí-
lo, stejně jako ostatní plastiky živlů, pochází ze sochařské dílny otce a synů Brokoffů. 
Socha alegorie Vody – Neptun: Symbolizuje ji socha obnaženého korunovaného Neptu-
na, který stojící na rybě. Výrazný atribut, trojzubec, v jeho levé ruce bohužel chybí. 
Socha alegorie Ohně – Prométheus: Je pojata jako mužská postava. Stojí na břevnech 
hranice, levou rukou přidržuje plastiku zvířete v plamenech a pravou rukou svírá pro-
vazce plamenů. Z hustého dýmu a ohnivých jazyků u jeho pravého chodidla vzlétá báj-
ný pták Fénix, symbol vzkříšení a stálé naděje.
Socha alegorie Země – Ceres (bohyně plodnosti a úrody): Je představována poloobna-
ženou dívkou s rohem hojnosti v náručí, u jejíchž nohou sedí zajíc. 

Byty se vykupují v celém 
Mostě s výjimkou Čepiroh, 
Vtelna, Souše a Rudolic. „První 
dvě výzvy jsme vyhlásili během 
prázdnin. V červenci nám jeden 
vlastník nabídl sedm bytů,“ in-
formoval  ředitel Mostecké by-
tové Jaroslav Kudrlička. Jedna-
lo se o byty obsazené nájem-
níky, což pravidla umožňu-
jí. „Čtyři byty nabízel vlastník 
ve vyloučených lokalitách, a to 
ve stovkách a jeden byt v bloku 
518. Projevili jsme zájem o čtyři 
byty, které byly v ulici F. L. Čela-
kovského, K. Marxe, Zd. Fibicha 
a v bloku 89. Na nich vázly uza-
vřené nájemní smlouvy. Všech-
ny jsme navštívili a zmapova-
li. Nechali jsme na ně zpracovat 
znalecké posudky. Nakonec ale 

nedošlo k  dohodě s  vlastníkem, 
protože cena, za kterou nám ty-
to byty k  odkupu nabízel, by-
la mnohem vyšší, než  cena dle 
znaleckých posudků,“ konstato-
val ředitel Mostecké bytové.  

V současné době má Mostec-
ká bytová k  odkupu připrave-
né dva byty, které nabídli vlast-
níci v rámci druhé výzvy. „Jed-
ná se o byty vlastníků, kteří by 
rádi v  bytech zůstali a uzavře-
li s námi nájemní smlouvu. Na-
bídli přiměřenou cenu, která od-
povídala ceně dle znaleckých po-
sudků. Jsou to byty v bloku 525, 
jsou udržované a nabídka je od-
povídající v  intencích pravidel. 
Pokud představenstvo schválí je-
jich odkup, tak s  těmito nájem-
níky uzavřeme nové nájemní 

smlouvy,“ potvrdil Jaroslav Ku-
drlička. 

Nyní je vyhlášena třetí vý-
zva. Vlastníci mohou nabízet 
byty k  výkupu až do konce zá-
ří. Mostecká bytová ale předpo-
kládá, že budou následovat další 
výzvy. „Vzhledem k vývoji a na-
bídce v předchozích výzvách po-
čítáme, že budeme vyhlašovat od 
října i čtvrtou výzvu. Výzvy bu-
deme vyhlašovat dokud budou 
stačit alokované finanční pro-
středky,“ vysvětlil ředitel. Pro 
výkupy bytů je vyčleněných pět 
milionů korun. 

Výkupy se mohou realizo-
vat od fyzických  i právnic-
kých osob. Týkat se mohou bytů 
prázdných i obsazených nájem-
níky, prodává-li ho právnická 
osoba. Mostecká bytová má zá-
jem však pouze o stabilní zákaz-
níky s platební morálkou. „Cena 

bytu se stanoví na základě zna-
leckého posudku jako maximál-
ní. Součástí pravidel je i požada-
vek na jistinu ve výši tří tisíc ko-
run pro případné zmaření kup-
ního procesu,“ připomněl dále 
Jaroslav Kudrlička. 

Podle pravidel představen-
stvo jako vrcholný orgán rozho-
duje o koupi daného bytu. Lhů-
ty pro celý proces od nabídky po 
samotný odkup jsou od šesti do 
osmi týdnů. „Do 30 dnů by mělo 
představenstvo rozhodnout, zda 
se byt odkoupí, nebo ne. V rámci 
celého procesu musí proběhnout 
prohlídka bytu, dále lustrace, zda 
dotyčný nedluží, není v exekuci. 
Je nutné udělat znalecký posu-
dek atd. Byty, které odkupujeme, 
musí být s minimálními oprava-
mi, bez štěnic, nezatížené dluhy, 
nepořádkem apod.,“ dodal ředi-
tel Mostecké bytové.           (sol)

Mostecká bytová vyhlašuje  
třetí výzvu na výkupy bytů

MOST – Mostecká bytová vyhlásila začátkem září třetí Výzvu pro od-
kupy bytů. Ta platí až do 30. září. 

Pelíšky Neobed  velmi po-
máhají v péči o miminka umís-
těná v  inkubátorech. Hnízdo, 
jak se také mezi laickou veřej-
ností pelíšku říká, umožňu-
je nezralého novorozence na-
polohovat tak, aby u něj léka-
ři  co nejšetrněji navodili in 
utero polohu, která významně 
přispívá ke snížení negativní-
ho vnímání prostředí intenziv-
ní péče a zvyšuje jeho celkový 
komfort.  „Kromě šetrného po-
lohování nezralého novorozen-
ce je výhodou u Pelíšků Neobed 

výborná termoregulace, působí 
zároveň jako prevence proleže-
nin a dá se v nich provádět řada 
vyšetření, takže klesá i samot-
ná přímá manipulace s mimin-
kem,“ uvedla  primářka Dět-
ského a dorostového oddělení 
Nemocnice Most Marie Vácho-
vá. Autorkou Pelíšků Nedobed 
je Eva Řežábková, neonatolo-
gická sestra s dlouholetou pra-
xí, působící na Neonatologic-
kém oddělení Ústavu pro péči 
o matku a dítě v Praze – Podolí. 

(nov)

Mostecká nemocnice dostala nové Pelíšky

Pelíšky se skládají ze čtyř částí. Dělohy s průstřihy, třech rukou, dvou 
kostiček sloužících jako podložka pod krk a jednoho srdíčka pro lep-
ší polohování novorozence na bříšku. Pelíšky jsou atestované a popr-
vé byly použity před devíti lety právě v našem ústavu pro péči o mat-
ku a dítě v Praze. 

MOST - Deset nových Pelíšků Neobed nabízí lepší komfort nezra-
lým novorozencům hospitalizovaným v perinatologických centrech 
Krajské zdravotní -  v  ústecké Masarykově a mostecké nemocnici.   
Personálu je předaly zástupkyně spolku Nedoklubko.

PŘEMÝŠLÍTE 
O PRODEJI BYTU? 

OBRAŤTE SE NA 
MOSTECKOU BYTOVOU!

Společnost MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. nabízí odkou-
pení bytových jednotek v  osobním vlastnictví na 
území města Mostu od vlastníků (fyzických i právnic-
kých osob), dle PRAVIDEL PRO VÝKUP BYTOVÝCH 
JEDNOTEK  schválených jediným akcionářem 
společnosti dne 6. 6. 2019.

Od 1. října 2019 poběží další, již 4. kolo výzvy                
k výkupu bytových jednotek v  osobním vlastnictví. 
Výkupy budou prováděny nepřetržitě až do vyčer-
pání stanoveného finančního limitu pro rok 2019.

NABÍDKA K PRODEJI BYTOVÉ JEDNOTKY
Obsah nabídky k  prodeji bytové jednotky musí 
korespondovat s čl. VIII. Pravidel pro výkup bytových 
jednotek. 
  
ADRESA DORUČENÍ NABÍDKY
Písemnou nabídku je třeba doručit na adresu:       
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s., 
Josefa Skupy 2522, 434 01  Most
 
KUPNÍ CENA
Nabídka k prodeji bytové jednotky musí obsahovat 
navrhovanou výši kupní ceny ze strany prodávající-
ho. Maximálně přípustná kupní cena bude stanove-
na znaleckým posudkem.
 
JISTOTA
Složením jistoty prokazuje prodávající závazný 
zájem o  prodej bytové jednotky. Výše jistoty se 
stanovuje na  částku  3.000 Kč/bytovou jednotku. 
Jistota musí být poukázána již při podání nabídky na 
účet číslo 1042437379/0800.
 
OSTATNÍ PODMÍNKY
Bytová jednotka nesmí být zatížena jakýmkoliv 
dluhem vůči SVJ, na  bytové jednotce nebude 
váznout zástavní právo a jiná věcná omezení vyjma 
uzavřené nájemní smlouvy, která plní podmínku 
stanovenou v čl. IV.2.b) Pravidel.

Plné znění Pravidel pro výkup bytových jednotek je 
zveřejněno na webových stránkách společnosti 
www.mostecka-bytova.cz.

Informace vyžadujte na tel. čísle 476 705 084.

Zajišťujeme zpracování potřebných znaleckých 
posudků zdarma, nepožadujeme žádné provize.

Kdy dojde na výměnu odbavo-
vacího zařízení ve vozidlech MHD, 
které konečně umožní platby kar-
tou a nákup kupónů MHD přes in-
ternet?

Stávající odbavovací systém 
ve  vozidlech MHD  bude nahra-
zen novým odbavovacím systémem 
v průběhu roku 2020. Nové zařízení 
odbavovacího systému ve vozidlech 
bude mimo jiné funkce umožňovat 
i úhradu jednotlivého jízdného pla-
tební kartou. Pro zakoupení kredi-
tu do elektronické peněženky a ná-
kup časového jízdného bude možné 
využívat nově přes zřízený e-shop.

V sídlišti Liščí Vrch proběhly 
opravy vozovek i chodníků, ale 
na některé chodníky se zapomnělo. Jedná se o vyřezanou část 
chodníku u bloku 714, která čeká na opravu už nejméně od října 
loňského roku a dále o krátký chodníček mezi bloky 735 a 734. 
Chodník je opravdu v dezolátní stavu. Současně se chci zeptat, 
zda se uvažuje o úpravě přechodu pro chodce na bezbariérový 
na zastávce MHD u bloku 736. Přechod je nasvícený již několik 
let, ale přejet se na invalidním vozíku nedá.

Vyřezaná část chodníku u bloku 714 je již opravena. Do konce 
měsíce listopadu tohoto roku dojde k úpravě přechodu pro chodce 
na zastávce MHD u bloku 736.

Odpovídal primátor města Mostu Jan Paparega 
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PONDěLí
Dršťková  35 Kč
150 g  Vepřové maso dušené na kmíně, vařené těstoviny 125 Kč
150 g Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, citron 115 Kč
350 g Tortellini v cuketové omáčce se slaninou a parmazánem 105 Kč

ÚTERÝ
Bramborová 35 Kč
150 g Hovězí svíčková na smetaně, houskový knedlík 125 Kč
150 g Vepřové medailonky na slanině, dušená rýže 115 Kč
200 g Smažené žampiony, vařený brambor, tatarská omáčka 105 Kč

STŘEDA
Hovězí vývar s játrovými knedlíčky 30 Kč
150 g  Vepřové výpečky, dušené zelí, bramborový knedlík 125 Kč
150 g Kuřecí řezanka se zeleninou, dušená rýže 115 Kč
350 g Lasagne s kuřecím masem, zeleninou a parmazánem 105 Kč

ČTVRTEK
Čočková s párkem 35 Kč
150 g  Vepřová roláda s nádivkou, opečený brambor s cibulí a slaninou 125 Kč
150 g  Smažené skotské vejce, bramborová kaše, okurkový salát 115 Kč
350 g Rizoto s kuřecím masem a zeleninou, sýr, kyselá okurka 105 Kč

PÁTEK
Kuřecí vývar s masem a nudlemi 30 Kč
150 g  Španělský ptáček, dušená rýže 125 Kč
150 g Kuřecí plátek zapečený se šunkou, sýrem a brokolicí,  115 Kč
 šťouchaný brambor
350 g Zeleninový salát s olivami a balkánským sýrem 105 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.

POLEDNí MENU
23. 9. – 27. 9. 2019

Při objednávce hlavního chodu
je voda v ceně menu. 

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

Vzhledem k tomu, že rozvo-
jová zóna Pod Lajsníkem je in-
vestory již zaplněná, město zde 
dále nehodlá upravovat pravi-
dla prodeje pozemků. „Z toho-
to důvodu byly z interního doku-
mentu odstraněny veškeré vaz-
by a pravidla související s tou-
to lokalitou,“ upřesnila mluvčí 
Magistrátu města Mostu Klára 
Vydrová. V souvislosti s nasy-
cením pracovního trhu v regio-

nu se rozhodlo město neupřed-
nostňovat investiční podporou 
investory se závazkem vytvo-
ření velkého množství pracov-
ních míst. „Je v zájmu města 
zvýšit podporu investorů s vyš-
ší přidanou hodnotou pro regi-
on zaměřených na výzkum a vý-
voj. Z tohoto důvodu byla zruše-
na investiční podpora stanovená 
v závislosti na vytvořených pra-
covních místech a zvýšena pod-

pora pro investory, jejichž 
činnost  spadá do kategorie 
Výzkum a vývoj v oblasti pří-
rodních a technických věd,“ 
informovala mluvčí. V tom-
to případě je stanovena pod-
pora ve výši 20 procent z ce-
ny pozemku bez DPH.

V případě Rozvojové zóny 
Pod Lajsníkem  město nepo-
skytovalo investorům žádné 
"benefity". Za ty lze považo-
vat investiční podporu, kte-
rá byla poskytována pouze 
investorům v  zóně Joseph 
v závislosti na výši vytvoření 
určitého počtu pracovních 
míst. Další pobídky ze stra-
ny ČR si investoři mohli vy-
jednat prostřednictvím minis-
terstva práce a sociálních věcí či 
ministerstva průmyslu. Na roz-
díl od Lajsníku je v Josephu vol-
ného místa pro nové investo-
ry dostatek. Město zde buduje 
i nové inženýrské sítě pro zpří-

stupnění dalšího území. „Most 
zatím  s žádnými zájemci v zó-
ně Joseph, spadajícími  zařaze-
ním do kategorie Výzkumu a vý-
voje, není v  jednání,“ doplnila 
mluvčí.

(sol)

Pracovní trh je nasycený
Město začne podporovat investory výzkumníky

KdO je v ROZvOjOvé ZóNě jOSePH  
Nemak Czech Republic s.r.o. (výroba hliníkových kom-
ponentů pro automobily), Starcam s.r.o. (výroba hliní-
kových komponentů pro automobily), RAI Most s.r.o (vý-
roba polyuretanových výlisků palubních desek), AFSI 
Europe s.r.o. (výroba palivových a olejových filtrů stro-
jů Caterpillar), Yankee Candle s.r.o. (výroba vonných sví-
ček a dalších interiérových prvků). Feintool Systém Parts 
Most s.r.o. (jemné řezání komponentů pro automobilo-
vý průmysl), HI-LEX Czech, s.r.o. (výroba dveřních jed-
notek k ovládání oken v oblasti automotiv). AccuMetal 
s.r.o. (výroba nosičů akumulátorových článků a dalších 
výrobků z oceli) a Blanco Czechia, s.r.o. (výroba kuchyň-
ských dřezů z kompozitních materiálů).

KdO je ROZvOjOvé ZóNě POd lajSNíKeM: 
Pan Martin Stahl - dříve velkoobchod nápoji, nyní v ná-
jmu další subjekt
Ros Czech s.r.o., SITTECH HYDRAULIKA, s.r.o., SITTECH CZ, 
s.r.o. 
KUHN-Immobilien Bohemia s.r.o. 

MOST – Město aktualizovalo pravidla pro nové investory. Před za-
městnáváním vyššího počtu zaměstnanců chce upřednostnit pod-
poru pro investory, kteří chtějí podnikat zejména ve výzkumu a vý-
voji.     

MOST - Mostecký autodrom 
přispěl  22 tisíci korunami Na-
daci policistů a hasičů, jejímž 
cílem je pomoci rodinám pří-
slušníků, kteří zemřeli nebo se 
ve službě vážně zranili. Sym-
bolický šek předal zástupkyni 
nadace Haně Procházkové vý-
konný ředitel společnosti AU-
TODROM MOST Ivo Diviš v pře-
stávce benefičního fotbalové-
ho utkání mezi týmem policis-
tů a hasičů a týmem Real TOP 
Praha složeným z  osobnos-
tí kulturního a sportovního ži-
vota. 

 „Práce policistů i hasičů, kte-
ří při své nelehké práci každo-
denně nasazují své životy, si vel-
mi vážíme. I my jako autodrom 
alespoň nepatrně přispíváme 
k  ochraně jejich zdraví tím, že 
pořádáme kurzy bezpečné jíz-
dy pro řidiče vozů integrované-
ho záchranného systému,“ uve-
dl při předávání šeku Ivo Diviš. 
Finančními dary přispěly na-
daci například i Vršanská uhel-
ná, Czech Coal Group, Nemak 
Czech Republic, města Litví-

nov a Meziboří nebo obce Be-
čov a Obrnice.

Diváci viděli kromě fotbalo-
vého utkání také ukázku poli-
cejní techniky. Čekala je i tom-
bola o dresy či autogramiáda 
známých osobností -  herců Le-
oše Nohy a Jakuba Štáfka, bo-
xera Lukáše Konečného nebo 

sportovních moderátorů České 
televize Jaromíra Bosáka s On-
dřejem Zamazalem.

Mostecký autodrom se vě-
nuje potřebným dlouhodo-
bě. Poskytl například finanč-
ní dar neziskové společnosti 
onkologických pacientů, pod-
pořil Purpurový ples, uspořá-

daný v  předvečer Světového 
dne předčasně narozených dě-
tí, spolupracuje s nadací Truck 
HELP, která podporuje pozů-
stalé po obětech dopravních 
nehod z řad profesionálních ři-
dičů nákladních vozů a auto-
busů. Nezapomíná ani na děti 
z dětských domovů.          (nov)

autodrom pomohl těm, co pomáhají

Nadace policistů a hasičů vznikla v roce 2002 a v současné době se stará o celkem 300 lidí. Jsou to většinou 
manželky a děti těch, kteří zemřeli ve službě. Do Mostu ji přijeli  podpořit známé osobnosti. 

Baník Souš slaví
MOST – FK Baník Souš zve v sobotu 21. září bývalé hráče, trenéry, 
funkcionáře, rodiče hráčů, sponzory na oslavu 100 let založení klu-
bu. 

Návštěvníky čeká několik zajímavých utkání, bohatý doprovod-
ná program, hudební vystoupení skupiny Sortiment, občerstvení 
a hlavně hodně zážitků a skvělé zábavy. Oslavy začínají v 9 ho-
din Satelitním turnajem mladších přípravek, následuje Mistrov-
ské utkání mladší žáci – OFS Teplice, Mistrovské utkání starších 
přípravek, Mistrovské utkání žáků OFS Most, Utkání staré gardy 
Souše hráčů 35 – 50 let,  Utkání staré gardy Souše hráčů nad 50 let  
a Utkání žen s Městským divadlem Most, Utkání Fans klub – FK 
Baník Souš. Zápasy uzavře v 17 hodin Mistrovské utkání A muž-
stva – Divize.                                                                                 (nov)

Vzhledem k přibývajícím akcím shání Zámecké 
vinařství Johann W v Třebívlicích  další ČÍŠNÍ-
KY A SERVÍRKY. Chcete-li pracovat v krás-
ném prostředí a s fajn lidmi kolem sebe, posí-
lejte své životopisy i s telefonickým kontaktem: 
asistentka@johannw.com.



Sousedka
Hedvika žila sama v dom-

ku, kde vyrůstala se svou ba-
bičkou. Tátu téměř neznala. Vi-
děla ho v životě jen několikrát, 
většinou opilého nebo v hád-
ce s matkou a později s babič-
kou. Maminka byla tanečnice. 
Nebo tak to alespoň říkala ma-
lé Hedvice, když každý večer 
odcházela do práce 
a nechávala holčič-
ku samotnou v ma-
lém bytě. Ráno bý-
vala unavená, spa-
la dlouho do odpo-
ledne. Hedvika do 
svých pěti let míva-
la hlad. V bytě ne-
bylo žádné jídlo, 
máma téměř nikdy 
nevařila a ani moc 
jídla nekupovala. 
Hedvika se muse-
la starat sama o se-
be. V pěti letech si dělala k obě-
du kaši z vody a trochy mouky 
nebo starého pečiva, které na-
šla v kuchyni, když měla štěstí. 
Jednou se máma z práce nevrá-
tila ráno domů. Pro Hedviku si 
ten den přišla paní ze sociálky. 
Několik dnů zůstala v zařízení, 
kde byly stejně zoufalé a opuš-
těné děti jako ona. Pak se ob-
jevila starší paní, řekla jí, že je 
její babička a odvezla si ji do 
domku se zahradou. Mnohem 
později se Hedvika dozvěděla, 
že její babička je matka jejího 
otce. Přestala se s ním stýkat, 
když začal pít a okrádat vlastní 
rodinu. Dozvěděla se, že je táta 
dávno mrtvý, že se upil k smrti. 
Máma nebyla tanečnice, ale po-
dle babičky to byla kurva pro-
dejná a feťačka. Umřela, když si 
dala větší dávku drogy, než její 
zesláblé tělo sneslo. S babičkou 
bylo Hedvice dobře. V domku 
bylo pořád co jíst, v zimě ale-
spoň v jedné místnosti tep-
lo. Neměly televizi ani mobily, 
ale každý večer si povídaly. Ba-
bička vyprávěla Hedvice o Bo-
hu a o tom, jak se lidé mění. Do 
první třídy nastoupila Hedvika 
mnohem později než jiné dě-
ti. Psycholožka poradila babič-
ce, aby se školní docházkou pro 
vnučku nespěchala. Dítě bylo 
podle jejího mínění zanedba-
né a opožděné. Hedvice to ne-
vadlo. Ráda trávila čas s babič-
kou na zahradě nebo v lese. By-
la zvyklá být sama, a tak pro ni 
babičky společnost byla luxus. 
Ani neměla potřebu stýkat se 
se svými vrstevníky. Tak to by-
lo i ve škole. Hedvika se v my-
šlenkách toulala ve svém svě-
tě a nevnímala, co se jí učitelé 
snažili dostat do hlavy. Stěží se 
naučila číst a psát. Babička šla 
do školy jen jednou. Vyzbro-
jená papírem, který dostala od 
psycholožky. Holka nemá na 
učení hlavu. Co taky chcete od 
dítěte, jehož matka brala drogy 
i v těhotenství. Nakonec Hed-
vika proplula školou, ani nevě-
děla jak. Bylo jí sedmnáct, když 
skončila s devítkou. Pak už ni-
kam nešla. Starala se o babič-
ku, která byla hodně nemoc-
ná. Když umřela, bylo už Hed-
vice osmnáct a mohla v dom-
ku, který po babičce zdědila, 
žít sama. Starosta vesnice, kde 
žila, se jí postaral o práci. Za 
pár korun, které jí dorovnáva-
ly sociální dávky, uklízela obec-
ní úřad. Stačilo jí to. Nepotře-
bovala nic, jen jídlo a v domku 
světlo a teplo. Bylo jí pětadva-
cet, když starý domek v sou-
sedství, kde roky nikdo nežil, 
koupila mladá rodina. Hedvi-
ka pozorovala přes plot mla-
dý pár, když obhlížel svůj nový 
domov. Žena byla těhotná, tvá-
řila se povýšeně a Hedvice by-
la na první pohled nesympatic-

ká. Zato muž se jí hned zalíbil. 
Byl to stejný fešák jako v kníž-
kách o lásce, které našla scho-
vané po babiččině smrti v jed-
né skříni na půdě. Všechny je 
přečetla. Soused se jmenoval 
Milan a moc krásně se na Hed-

viku usmíval. Podal 
jí ruku, vyptával se 
jí, jak se jí v dom-
ku žije, jestli se tam 
sama nebojí a nabí-
dl se, že jí pomůže, 
kdyby potřebova-
la. Ať za nimi klid-
ně přijde. Držel při-
tom svou ženu ko-
lem ramen, Hed-
vika ale viděla, že 
se jeho oči usmí-
vají jen na ni. Od 
té chvíle mysle-

la jen na Milana. Stále dokola 
si v hlavě přehrávala každé je-
ho slovo. Hned ráno klepala na 
dveře sousední chalupy. Milan 
byl opět tak moc milý. Nabídl 
jí čaj, mluvil o tom, jak je rád, 
že se z města dostali se ženou 
do příjemného prostředí, kde 
se jim bude dobře žít. Vyptá-
val se Hedviky na všechno. Jak 
dlouho ve vesnici žije, co ji tu 
baví, jací jsou místní lidé. Hed-
vika měla pocit, že po smrti ba-
bičky se o ni konečně někdo za-
se zajímá. Milan se na ni navíc 
díval takovým zvláštním po-
hledem. Bylo jasné, že má o ni 
zájem. Hedvika se vznášela na 
obláčcích snů. Celý den naku-
kovala přes plot a doufala, že 
uvidí svého souseda. Kdykoliv 
slyšela přijíždět auto, vyběhla 
před dům, aby viděla, jak Mi-
lan zajíždí do dvora. A nenávi-
děla jeho ženu. Zdála se jí za-
mračená a přísná. Dokonce si 
myslela, že ji Milan ani nemilu-
je. Slyšela je, jak se na zahradě 
hádají. Ona pak brečela a Mi-
lan odjel autem pryč. Napadlo 
ji, že Milan určitě své ženě řekl, 
že miluje Hedviku. Hned dru-
hý den si na sousedku počka-
la. Když těhotné ženě řekla, že 
její manžel miluje ji, Hedviku, 
a ona i s tím dítětem mu stojí 
v cestě, dívala se na ni soused-
ka vyděšeně. Pak jí řekla, ať jde 
pryč a už nikdy ji nekontaktu-
je. A ať dá pokoj také Milano-
vi. Hedvika odešla, ale bylo jí 
jasné, že musí Milanovi pomo-
ci. Klekla si pod dřevěný kříž, 
který visel v babiččině pokoji 
a modlila se, jako už dlouho ne. 
Prosila Boha o radu a o pomoc. 
Milan ten večer přijel domů 
později. Své ženě přinesl kyti-
ci růží. Ráno se nepohodli, va-
dilo mu, že jeho žena neodpo-
čívá a ve vysokém stupni těho-
tenství stále dře na domku. Teď 
mu bylo líto, že odjel do prá-
ce v nepohodě. Když mu man-
želka vyprávěla, jak za ní přišla 
ta bláznivá holka od vedle, ře-
kl si, že za ní musí hned druhý 
den zajít. Bylo mu původně po-
divné osamělé osoby líto. Bylo 
jasné, že to nemá v hlavě úpl-
ně v pořádku. Obtěžovat jeho 
ženu ale nemůže. Ráno zaspal 
a spěchal do práce. Když pro-
jížděl kolem sousedního do-
mu, slíbil si, že se tam zastaví 
hned odpoledne. Netušil v té 
chvíli, že Hedvika stojí za dveř-
mi se sekerou v ruce a čeká, až 
Milan odjede. Pak zaklepala na 
sousední dům. Když jí Mila-
nova manželka otevřela dveře, 
sekla ji do hlavy. Pak ještě ně-
kolikrát. Mrtvou ji našel Milan, 
když přijel z práce. Sekera leže-
la vedle ní. V sousedním domě 
policie našla mladou ženu ce-
lou od krve, jak klečí pod dře-
věným křížem.                   (pur)

soudnička
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Ve startovním poli všech os-
mi výkonnostních tříd je proto 
zastoupena řada českých jezd-
ců. Nedělní závod organizáto-
ři domácího mistrovství zasvě-
tili památce významné osob-
nosti nejen tuzemského mo-
toristického sportu, patriotovi 
mosteckého autodromu a jeho 
dlouholetému sportovnímu ře-
diteli Gerhardu Ittnerovi. Těž-
ké nemoci podlehl v  prosin-
ci 2017. 

Gerhard Ittner působil na 
mosteckém autodromu nejpr-
ve jako tlumočník do němčiny, 
začátkem roku 1995 nastoupil 
na stálý pracovní poměr jako 
sportovní referent. Postupně 
se vypracoval do funkce spor-
tovního ředitele společnosti. 
V oblasti motorsportu byl vel-

mi aktivní. Kromě své srdeční 
záležitosti - mosteckého auto-
dromu - působil i v mnoha dal-
ších funkcích. Byl dlouholetým 
významným licencovaným či-
novníkem Federace automobi-
lového i motocyklového spor-
tu, členem silniční komise FIM 
Europe, předsedou silniční ko-
mise Federace motocyklového 
sportu AČR, sportovním ko-
misařem a předsedou komise 
závodů na okruzích Federace 
automobilového sportu AČR.

Za zásluhy a dlouholetou 
obětavou práci pro motoris-
tický sport získal Gerhard Itt-
ner odznak Granátový lev, jejž 
uděluje jako nejvyšší možné 
poděkování Autoklub ČR na 
své valné hromadě.

                                          (nov)

Šampionát motocyklů se pojede  
jako memoriál Gerharda ittnera

MOST - Mezinárodní šampionát silničních  motocyklů na tratích 
střední Evropy Alpe Adria, který se o víkendu 27. až 29. září vrací po 
dvou letech do Mostu, je vypsaný také jako Mistrovství ČR. 

Fanoušci si přijdou na své. Do šampionátu se přihlásilo více než 220 
jezdců a jezdkyň, z toho na 40 českých.

Šampionát bude zasvěcený památce Gergarda Ittnera.

Firma se zavázala vybudovat 
na pozemcích o rozloze 1,5 hek-
taru na své náklady inženýrské 
sítě, pozemní komunikace a ve-

řejné osvětlení a poté rodinné 
domy, které bude nabízet k od-
koupení. „V červnu jsem obdr-
žel petici podepsanou 200 obča-

ny Českých Zlatníků, kteří s pro-
dejem pozemků a následnou vý-
stavbou rodinných domů nesou-
hlasí. S obsahem petice se sezná-
mili všichni zastupitelé. Opa-
kované hlasování o prodeji po-
zemků ukázalo, že svým obča-
nům naslouchají,“ vysvětlil sta-

rosta Obrnic Stanislav 
Zaspal.

Lidé se podle něj 
obávají hluku staveb-
ních strojů a vozidel 
při výstavbě domů. 
„Vyjádřili také obavy, 
že by se do domů mohli 
nastěhovat takzvaní ne-
přizpůsobiví obyvatelé. 
Na pozemcích chtějí za-
chovat zeleň nebo v  lo-
kalitě vybudovat park,“ 
upřesnil starosta.

Obrnice přitom hle-
daly zájemce o pozem-

ky několik let marně. Záměr 
stavební firmy Herkul je na-
víc v  souladu s  rozvojem obce, 
která chtěla do rodinných do-
mů přilákat nové obyvatele, ze-
jména mladé rodiny. Vlastní to-
tiž jen byty v  panelových do-
mech v obrnickém  sídlišti No-
vá výstavba, což snahu omla-
dit obec výrazně omezuje. Zasí-
ťování pozemků by vyšlo podle 
odhadu na 6,48 milionu korun 
bez DPH, obec je chtěla pro-
dat za podmíněně sníženou ce-
nu 1 000 korun. „Pro obec by by-
la příprava území nákladná. Při 
stanovení ceny jsme brali v  po-
taz i skutečnost, že bychom ne-
měli s  výstavbou rodinných do-
mů žádné výdaje a také rizi-
ko nabídky a poptávky při jejich 
prodeji by na sebe bral investor,“ 
dodal Stanislav Zaspal.                       

(nov)

Obrnice: Pozemky pro stavbu domů neprodáme!
OBRNICE - Obrničtí zastupitelé rozhodli, že pozemky pro výstavbu 
rodinných domů v Českých Zlatníkách obec neprodá. Přehodnotili 
své původní stanovisko z února, kdy s prodejem pozemků společ-
nosti Herkul souhlasili. 

„V  rámci PC bazaru chceme 
postupně předat až tři sta funkč-
ních počítačů, které používali za-
městnanci skupiny Unipetrol, a to 
celkem šestnácti základním ško-
lám. Cílem naší snahy je zlepšit 
technickou vybavenost škol v regi-
onu,“ říká člen správní rady Na-
dace Unipetrol Tomáš Herink.

Za Základní školu speciální 
a Praktickou školu Litvínov pře-
vzala 14 monitorů ředitelka Eva 
Sekyrková: „Velmi si vážíme pří-
nosných projektů, jako je počí-
tačový bazar Nadace Unipetrol, 
a srdečně děkujeme za darované 
počítače, které nám umožní mo-
dernizovat naše počítačové učeb-

ny,“ uvedla Jitka Nováková, ře-
ditelka Základní školy a Mateř-
ské školy na Hoře Svaté Kateřiny, 
která obdržela pro svou školu de-
set monitorů. Šestnáct monito-
rů pak putovalo do Střední ško-
ly technické v Mostě, reprezento-
vané jejím ředitelem Karlem Vo-
káčem.

Nadace Unipetrol spustila PC 
bazar letos na jaře. Nadace Uni-
petrol věnuje školám nejen po-
čítače, ale také použité, nicméně 
zcela funkční a bezpečné, che-
mické a laboratorní vybavení, 
které by jinak pro školy z důvo-
du vysoké pořizovací ceny bylo 
mnohdy nedostupné.          (nov)

Nadace Unipetrol předala školám dalších 40 monitorů  
LITVíNOV  - Nadace Unipetrol pokračuje v  projektu PC bazar. Po 
dubnovém předání dvaceti počítačů dětem ze Základní a Mateřské 
školy v Meziboří, rozdělila dalších čtyřicet repasovaných monitorů 
mezi tři školy v Litvínově, Mostě a Hoře Svaté Kateřiny. 

Tomáš Herink symbolicky předává  dar od Nadace Unipetrol ředitelce  
Základní školy speciální a Praktické školy Litvínov  Evě Sekyrkové.

Proti prodeji pozemků ve Zlatníkách firmě Herkul se postavili občané Obrnic. Mají 
obavy z hluku a nepřizpůsobivých.

Kromě pokračování stavby 
dálnice D7, kdy se tento týden 
zahájily práce na zkapacitně-
ní obchvatu Panenského Týnce, 
se řešilo i vybudování Kladrub-

ské spojky, která má ulevit pře-
devším Teplicím. Mezi menší 
plánované investice patří úpra-
vy ústeckého rondelu nebo do-
budování bypassu u okružní 

křižovatky na silnici I/13 v Bíli-
ně. Příští rok by také mohlo do-
jít k  opatřením ke zvýšení rych-
losti na silnici I/13 mezi Bílinou 
a Mostem. „Spolupráce s chomu-

tovskou správou je na regionál-
ní úrovni výborná. Daří se nám 
koordinovat výstavbu či opravy 
od úrovní samospráv až po běž-
nou provozní údržbu přímo na 
silnicích,“ řekl hejtman Oldřich 
Bubeníček. Na setkání se jedna-
lo také o opravách mostů a pří-
pravě dalších staveb, které si za-
slouží detailnější projednání. 

(nov)

Kdy projedeme Bílinu tunelem?
MOST/BíLINA - Ředitel Správy Chomutov Ředitelství silnic a dálnic Martin Vidimský jednal s hejtma-
nem Oldřichem Bubeníčkem a náměstkem Jaroslavem Komínkem o stavbě nových komunikací v Ústec-
kém kraji  a modernizaci stávajících silnic I. třídy. K dobrým zprávám patří kromě dokončení dálnice D7 
v roce 2025 také stanovení termínu zahájení prací na vybudování tunelu, která má zásadním způsobem 
ulevit dopravou přetížené Bílině. Tunel by se měl začít stavět v roce 2025.
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MOST – Letošní Mostecká slavnost přilákala do areálu u kostela Na-
nebevzetí Panny Marie tisíce lidí. Areál doslova praskal ve švech. Na 
své si přišli i zaměstnanci Sev.en Energy, kteří tu slavili svůj den v 
„hornické“ zóně.

Spojení oslav Dne horníků a Mostecké slavnosti se v minulosti 
osvědčilo, a tak těžební společnost v letošním roce opět spojila své 
síly s městem Most. Společně připravily bohatý program nabitý vy-
stoupeními známých umělců na čtyřech stage i pohodovou zábavu 
pro všechny. Nechybělo ani dobré jídlo a pití. Na hlavním pódiu si 
srdce Mostečanů získala Ewa Farna, zazpívala Ema Drobná, na ko-
lena publikum dostal Škwor a další. Novinkou letošní slavnosti by-
ly vratné ekologické kelímky Dycky Most, na které městu přispě-
la Sev.en Energy. Další novinkou byl Den otevřených dveří u jezera 
Most. Celý areál z výšky mohli sledovat návštěvníci slavnosti z ba-
lonu, který především pro své zaměstnance pořídila těžební společ-
nost. Vyletět si nad slavnost mohli ale také návštěvníci areálu. (ink)

Horníci i Mostečané slavili společně

V čele průvodu šel mostecký primátor Jan Paparega s rodinou.Most ke kostelu, kde se slavnost odehrávala, prošel zatěžkávací zkouškou.

Příliš hlučno? Žádný problém!

Premiéru na slavnostech měly 
ekologické kelímky Dycky Most, 
na které městu přispěla Sev.en 
Energy.

Nad Mostem se po celou dobu oslav vznášel balón.

Sev.en Energy má svůj fanklub prostě všude...
Mostecká slavnost je neodmyslitelně spojená s hornickými oslavami. Proto 
nechyběli permoníci a patronka hornictva svatá Barbora.

Těžařští zaměstnanci se veselili a 
odpočívali ve své „hornické zóně“.

Dron sleduje, jaká je účast – co k tomu dodat? 
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Nabízíme uplatnění v dynamicky se rozvíjejícím odvětví, bohatý systém
zaměstnaneckých benetů, celkový měsíční hrubý příjem po zkušební době:

Neváhejte a zašlete nám svůj životopis !

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

Elektronik   Mechanik
Operátor ve výrobě 

Hledáme
HRÁČE
NABÍZÍME

tým

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

Rozpočet na příští rok vrcho-
lí, ještě ale nezasedaly pracovní 
skupiny. „Nechceme  ještě pro-
zrazovat detaily,“ komentovala 
přípravu starostka Kamila Blá-
hová. Litvínov čeká zahájení 
velkých a strategických investic. 
Rekonstrukce mostu na PKH, 
stavba nové plavecké haly a no-
vý dopravní terminál. „Všechny 
tyto akce soustředíme do příštího 
roku. Začneme s dopravním ter-
minálem a v souběhu budeme ře-
šit bazén a most na PKH,“ pro-
zradila starostka.  

Stávající most na PKH by se 
měl strhnout a na jeho místě vy-
budovat nový. Radnice intenziv-
ně pracuje na řešení náhradních 
přístupů k  nemocnici následné 
péče a objízdných tras pro Lit-
vínovany. „To musíme mít vy-
řešeno, než požádáme o staveb-
ní povolení. Intenzivně probíha-
jí ale přípravy všech tří projektů, 
na něž budeme žádat o staveb-
ní povolení,“ doplnila starost-
ka a dodala: „Příští rok bychom 
chtěli vysoutěžit a zahájit všech-
ny tyto stavby. Nebudeme otálet 
se začátkem žádné z nich, takže 
je možné, že všechny započnou 
naráz.“ 

Z  hlediska financí je na akce 
město připraveno. Ve hře jsou 
i dotace. Na dopravní terminál 
bude město žádat o prostřed-
ky ze sdružené investice ITI. Na 
most se pokusí sehnat dotace ze 
SFDI, přičemž žádosti se podá-
vají do 3. ledna 2020. „Jedná se 
o největší investice svým obsa-
hem i objemem za zhruba půl 
miliardy korun. Neznamená to 
ale, že by se jiné akce už v příš-
tím roce v  Litvínově nerealizo-
valy.  Objem sice bude výrazný, 
ale neproinvestujeme vše v jeden 
rok. Máme alokovaných dalších 
80 milionů, které poputují na-
příklad na nové silnice, chodní-
ky, veřejné osvětlení, opravy škol 
apod.,“ ujistila starostka.        

S rozpočtem 
hospodárně

Raní  doporučují zastupite-
lům vzít na vědomí informaci 
o rozpočtu města  za 1. polole-
tí roku 2019. „S finančními pro-
středky město ke 30. červnu na-
kládalo podle schváleného roz-
počtu a dodržovalo rozpočtová 
pravidla,“ konstatovala starost-
ka. Hospodaření za 1. polole-

tí ovlivňuje vývoj daňové vý-
těžnosti. Daně jsou rozpočto-
vány ve výši 358 milionů korun. 
Rozpočet daní nebyl v průběhu 
čtvrtletí upraven, skutečně by-
ly naplněny na zhruba 53 pro-
cent, což představuje bezmála 

190 milionů korun. Vývoj da-
ní ovlivní i další hospodaření 
města. Saldo příjmů a výdajů za 
1. pololetí  je 185 milionů ko-
run. Saldo provozního rozpočtu 
v pololetí zhruba 66 milionů ko-
run.                                         (sol)

Příští rok ve znamení mega akcí
 Nový most, bazén i terminál! 

Jednou ze zásadních investic příštího roku je i stavba nového dopravní-
ho terminálu na litvínovském nádraží. Stavbě bude muset ustoupit le-
gendární hospoda Jáva.

LITVíNOV – Příprava rozpočtu na rok 2020 je v plném proudu. Litví-
nov chystá tři velkolepé investiční akce za zhruba půl miliardy.  

Řidiči budou muset po ob-
jízdných trasách, a to včetně 
MHD.  V  místě se bude frézo-
vat vozovka. Při pracích nebude 
omezen vjezd do obchodního 
centra Tesco a výjezd z něj. Po-
kládka povrchu bude rozdělena 

do 3 etap. „Během I. a II. etapy 
bude zcela uzavřena pouze kon-
krétní část komunikace. Během 
prvních dvou etap pokládky fi-
nálního povrchu komunikace bu-
dou dočasně zrušeny autobusové 
zastávky z obou stran pro linky  

č. 521 a 523 Dopravní společnos-
ti Ústeckého kraje a linky č. 15, 60 
Dopravního podniku měst Mostu 
a Litvínova, a.s.,“ informuje lit-
vínovský městský úřad občany. 
Za zrušené autobusové zastávky 
Litvínov, Krušnohor budou pro 
linky č. 15 a 60 dočasně využi-
ty zastávky v ulici Tyrše a Füg-
nera. Pro veškerá vozidla včet-
ně autobusů bude objízdná trasa 

ulicemi Ukrajinská, Ruská a Ty-
še a Fügnera v obou směrech. 
V ulici Ukrajinská mezi ulicemi 
Podkrušnohorská a Ruská bude 
během prací zakázáno zastavení 
vozidel. Během III. etapy bude 
finální povrch komunikace po-
kládán po polovinách, tudíž bu-
de provoz opravovaným úsekem 
vedený také po polovinách. 

(sol)

Pozor na uzavírku silnice u Tesca!
LITVíNOV – Silnice na Podkrušnohorské od kruhového objezdu 
u bývalého Pijonýráku až po křižovatku PKH a Ukrajinská se pro ři-
diče po etapách uzavře, a to od 19. září až do 15. října. 
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O  čem jednali krajští zastupitelé

Do fondu přibyly 
milióny

Zastupitelé schválili navýšení 
Fondu Ústeckého kraje pro le-
tošní rok o dalších sedm milió-
nů korun. „Finanční prostředky 
ve výši 7 000 tisíc Kč budou po-
užity na posílení rezervy Fondu 
Ústeckého kraje v oblasti indivi-
duálních dotací, a to ze součas-
ného vyčleněného objemu finan-
cí 31 992 tisíc Kč na 38 992 ti-
síc Kč. Částka vyčleněná ve fon-
du na individuální dotace již 
byla vyčerpána nebo navržena 
k přidělení žadatelům. Na pří-
slušném odboru je ke dni zpra-
cování této zprávy 60 odložených 
či neprojednaných žádostí o pří-
spěvek v objemu téměř 11 mili-
ónů Kč. Průběžně přijmeme bě-
hem každého měsíce zhruba 40 
žádostí na zabezpečení aktivit 
v rámci Ústeckého kraje. Část-
ka 7 000 tisíc Kč bude převedena 

z centrální rezervy do Fondu Ús-
teckého kraje formou rozpočtové-
ho opatření. O poskytnutí dota-
cí bude průběžně rozhodováno 
standardním způsobem v soula-
du se Zásadami pro poskytová-
ní účelových finančních prostřed-
ků v rámci Fondu Ústeckého kra-
je,“ vysvětlil náměstek hejtmana 
Martin Klika.

Středoškoláci, žádejte 
o stipendium

Zastupitelé schválili stipen-
dijní program pro studenty 
středních škol nezřizovaných 
Ústeckým krajem. Cílem  pro-
gramu je motivace žáků posled-
ních ročníků ZŠ k získání střed-
ního vzdělání v dlouhodobě 
málopočetných oborech vzdělá-
ní, o které je zájem na trhu prá-
ce. „Technické obory ve střed-
ních školách jsou žáky dlouho-
době považovány za studijně 

náročné a přes velkou jistotu bu-
doucího zaměstnání žáci raději 
dávají přednost zdánlivě snazší-
mu studiu v oborech službových 
a ekonomických,“ vysvětlil uvol-
něný zastupitel pro problemati-
ku školství Petr Šmíd. O zařa-
zení do programu si bude moci 
zažádat střední škola se sídlem 
na území Ústeckého kraje, která 
podporuje výchovu a vzdělávání 
ve vybraných oborech a kterou 
nezřizuje Ústecký kraj. Žádost 
bude možné podat za každé po-
loletí školního roku samostatně. 
Na pokrytí nákladů spojených 
s realizací dotačního programu 
bude z rozpočtu Ústeckého kra-
je na rok 2020 nárokována část-
ka ve výši 600 tisíc Kč.

Kraj podpoří sportovce
Zastupitelé schválili podporu 

regionálně významných spor-
tů. Jedná se o olympijské kolek-

tivní sporty, které hrají nejvyš-
ší soutěž v kraji a které mají zří-
zená sportovní centra mládeže. 
Při přípravě rozpočtu kraje na 
rok 2020 byla vytvořena  „Kon-
cepce financování sportů s širo-
kou mládežnickou základnou“  
ve výši 17 mil. Kč. Mezi podpo-
rované sportovní kluby patří na-
příklad HC Litvínov nebo mos-
tecký házenkářský klub. 

Rozdávali peníze 
Z Fondu Ústeckého kraje při-

dělili zastupitelé žadatelům 870 
tisíc korun. Sto tisíc korun zís-
kala například obec Strupči-
ce na Slavnosti česneku. Obec 
Klíny dostala 140 tisíc korun 
na zajištění zdroje pitné vody. 
Na obnovu kaple nedostala do-
taci obec Patokryje. Zastupitelé 
nevyhověli ani žádosti Velkých 
Žernosek nebo obce Kovářská.

(ink)

LITVíNOV – Do litvínovských zá-
kladních škol letos nastoupilo 
přes dvě stě prvňáčků. Mateřin-
ky evidují téměř osm set dětí. 
Město má v  mateřinkách i na 
základních školách dostatečnou 
kapacitu.  

S  novým školním rokem na-
stoupilo do litvínovských zá-
kladních škol zhruba 250 prv-
ňáčků, z  toho 41 na Sportovní 
soukromou základní školu Lit-
vínov. Otevřely se také tři pří-
pravné třídy. Dvě na janovské 
základní škole a jedna v ZŠ Rus-
ká. Do přípravné třídy nastupu-
jí děti na doporučení pedagogic-
ko-psychologické poradny a se 
souhlasem rodičů. „V mateřin-
kách máme na 750 dětí, přičemž 
poslední ročník je povinný. Ke 30. 

9. budou čísla přesnější, protože 
se stabilizují počty dětí. Jsou to ty 
případy, kdy rodiče přihlásí dítě 
do několika mateřinek, aby měli 
jistotu, že se na ně dostane. Jin-
dy se někdo odstěhuje, přistěhuje 
apod.,“ shrnula místostarostka 
Erika Sedláčková s  tím, že vol-
ných míst je na základních ško-
lách i v  mateřinkách dostatek. 
„Zpočátku je zejména v mateřin-
kách sice trochu přetlak, ale je to 
způsobeno právě duplicitami. Po-
čty se ale v  průběhu roku ‚usa-
dí‘. Kapacita ve školkách plně do-
stačuje zájmu rodičů i těch, kteří 
přihlašují děti mladší tří let,“ po-
tvrdila místostarostka.  

Základní školy dokonce mo-
hou přijímat i děti z  okolních 
obcí, například z Lomu, Loučné 

aj. „Vždy přibíráme do našich zá-
kladních škol kolem 30 – 40 dětí 
z jiných obcí, než je jen Litvínov. 
Dbáme přitom na to, aby třídy 
nebyly přeplněné. V prvních roč-
nících se obsazenost tříd pohybu-
je někde i kolem patnácti dětí, což 
jsou velmi dobré podmínky, pro-
tože se učitelé mohou věnovat dě-
tem více individuálně. Jinde má-
me kolem 25 žáků na třídu,“ při-
blížila statistiku Erika Sedláčko-
vá. 

Školství čekají změny  
Od 1. ledna 2020 nastane 

změna ve financování základ-
ních škol. Mzdové prostředky 
již nebudou vypočítávány po-
dle tzv. normativů. Budou se od-

víjet od počtu odučených ho-
din. „Nově bude stát stanovo-
vat maximální počty hodin výu-
ky na konkrétní školu, které bude 
proplácet. Prioritní tedy nebudou 
pro ředitele počty žáků, ale po-
čty hodin v rozvrhu. Ty si budou 
moci rozdělit podle potřeby, na-
příklad na hodiny jazyků, mate-
matiky apod. Musí se ale vejít do 
maximálního stanoveného po-
čtu. Prioritní tedy bude, aby uči-
telé ve školách učili, nepřetěžo-
valy se třídy vyšším počtem dětí 
a podobně. Myslíme si, že to ur-
čitě bude změna k lepšímu. Nor-
mativy se budou týkat jen nepe-
dagogických pracovníků,“ přiblí-
žila vedoucí odboru sociálních 
věcí a školství Veronika Knoblo-
chová.                                    (sol)

v litvínovských školách i školkách  
je dostatek volných míst

Přestože představiteli Miloš-
ka, malému Lukáškovi Masá-
rovi, bude teprve pět let,  s he-
rectvím má už bohaté zkuše-
nosti, zejména tím divadelním. 
Právě v  divadle v  představení 
Začarovaný les si malého Lu-
káška Masára všimla před tře-
mi lety castingová manažer-
ka Táňa Chutná, kterou ihned 
okouzlil svým výkonem i  po-
dobou s  představitelem seriá-
lového Miloše Knoblocha Ji-
řím Štréblem. Až po představe-
ní Táňa Chutná zjistila, že roz-
tomilý klučina zdědil herecké 
geny po rodičích, kteří se v Uli-
ci v  epizodních rolích již také 
objevili. A  nejen oni. Jeho ba-
bičku Janu Galinovou z  Ulice 
znáte jako drbnu Miluši Urba-

novou, parťačku i konkurentku 
Vilmy Nyklové. Jakmile se před 
rokem začalo v Ulici řešit obsa-
zení malého Miloška, produkce 
pozvala na casting také Lukáš-
ka, který ho vyhrál. „Lukášek 
je v divadle jako doma, vlastně 
v  něm tak trochu vyrůstá. Jeho 
rodiče, Lenka Lavičková a  Lu-
káš Masár, jsou ve stálém an-
gažmá našeho Docela velkého 
divadla v Litvínově. U Lukáška 
se dá bez nadsázky říct, že ja-
blko nepadá daleko od stromu, 
protože je stejný jako jeho ma-
minka. Odmalička miluje diva-
delní prostředí, užívá si to v zá-
kulisí i na jevišti. Našim kulisá-
kům pomáhá stavět kulisy, na 
jevišti hraje se svými rodiči na-
příklad ve Třech mušketýrech, 

Louskáčkovi, Ferdovi Mravenci 
a  Loupežníku Rumcajsovi, kde 
má roli malého Cipíska. Čím 
je starší, tím více ho hraní baví 
a  tím více žadoní, aby směl na 
jeviště. Teď si už říká i  o  men-
ší repliky,“ prozrazuje Lukáško-
va babička Jana Galinová.  Jen 

maskérkám dává občas zabrat. 
„Nesnáší stříhání vlasů, takže 
mu tu jeho kštici musíme zkra-
covat tajně a  tak, aby to nepo-
znal. Po ránu proto někdy vypa-
dá jako čertík Bertík,“ směje se 
Lukáškova babička.           

 (nov)

Z litvínova do seriálu Ulice
LITVíNOV – Sledujete nekonečný seriál  „Ulice“ a všimli jste si oka-
tého černovlasého  „Miloška“? Pak vězte, že malý klučina, který  si 
okamžitě získal divácké sympatie, je z Litvínova a je vnukem ředitel-
ky Docela velkého divadla Litvínov Jany a režiséra Jurie Galinových.

ÚSTECKÝ KRAJ - Odbor 
školství Krajského úřadu Ús-
teckého kraje vyzývá pra-
covníky ve školství, ale i ši-
rokou veřejnost, aby zasíla-
li návrhy kandidátů na oce-
nění „Cena náměstka za 
významný přínos ve škol-
ství“. Ocenění je určeno pra-
covníkům v oblasti školství 
na území Ústeckého kraje za 
mimořádnou, kvalitní a obě-
tavou činnost, za kterou za-
sluhují veřejnou poctu a po-
děkování. Ocenění se neudě-
luje in memoriam. 

Důvod návrhu je hlavním kritériem při výběru kandidáta a mu-
sí být dostatečně vypovídající. Nutné je uvedení konkrétních úda-
jů.  Podané návrhy na ocenění vyhodnotí komise složená ze zástup-
ců Ústeckého kraje a Krajského úřadu Ústeckého kraje. Poté budou 
výherci pozváni k účasti na slavnostním předání cen.

Návrh lze podat poštou (rozhoduje datum na podacím razít-
ku pošty), datovou schránkou, prostřednictvím e-podatelny nebo 
osobně na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hra-
dební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem,nejpozději do 29. 11. 2019. 
Adresa pro zasílání návrhů: Krajský úřad Ústeckého kraje, Odbor 
kancelář hejtmana, Ing.  Povejšilová Ekaterina Viktorovna, Vel-
ká Hradební  3118/48, 400 01 Ústí nad Labem. Obálka musí být vi-
ditelně označena: „Cena náměstka za významný přínos ve školství - 
neotvírat“.                                                                                           (nov)

Podávejte návrhy 
za přínos ve školství

PODANý NáVRH MUSÍ OBSAHOVAT:
 � Jméno, příjmení a titul navrhovaného kandidáta, profes-

ní zařazení, datum narození, přesnou adresu bydliště včetně 
PSČ, e-mailový (popř. telefonický) kontakt

 � Navrhovaný kandidát musí působit v oblasti školství, v do-
bě podání návrhu, minimálně 5 let

 � Podrobné zdůvodnění podávaného návrhu ze strany na-
vrhovatele

 � Název a adresu školy, ve které kandidát působí 
 � Přesné označení (jméno, příjmení, e-mailový (popř. telefo-

nický kontakt) a podpis navrhovatele
 � Souhlas navrhovaného kandidáta s  nominací s tím, že 

v případě vyhodnocení bude zveřejněno jeho jméno, případ-
ně některé údaje související s jeho profesní kariérou a důvo-
dy uznání včetně  fotodokumentace

Zdroj: www.wikipedia.org

VODA
PLYN
TOPENÍ
ELEKTRIKA
OTEVÍRÁNÍ
DVEŘÍ

800 136 018bezplatná 
linka

Pionýrů 1501, Most
tel.: 417 639 296

HAVARIJNÍ SLUŽBA

(pro SBD Krušnohor od 15 hod.)

servis a montáž výtahů

Jana Galinová s malým hereckým kolegou.
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P orušené paragrafy

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

   NOVÁ 
ŠKODA 
SUPERB SCOUT
 Na Vás záleží

Váš autorizovaný prodejce vozů ŠKODA:

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

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

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

Příjemné počasí a skvělý gu-
láš přilákaly do areálu sjezdov-
ky stovky lidí.  V  letošním roč-
níku soutěžilo opět deset gulá-
šů. Ochutnávat mohl každý, kdo 
si zakoupil  „gulášenku“. Pomocí 
gulášenek pak návštěvníci hod-
notili nejlepší guláš a současně 
se mohli těšit na zajímavé výhry, 
neboť byly kupóny slosovatelné. 
„Ještě před dvěma lety jsme tu ve 
tři hodiny na hosty čekali. Dnes si 
přišli lidé pro gulášenky už hodi-
nu před akcí. Přestože jich bylo dvě 
stě, během krátké doby se zcela vy-

prodaly. Pro ty, na které se soutěž-
ní guláše nedostaly, jsme připravi-
li alespoň ochutnávku toho spol-
kového,“ prozradil Jan Novák ze 
Spolku přátel Meziboří. 

Nechyběly další stánky s občer-
stvením, nejvíce bodoval stánek 
s domácím pečivem, které pekly 
členky spolku. Vítězné týmy si ja-
ko ceny odnesly nejrůznější gur-
mánské výrobky. Pro nejmenší tu 
byly nejrůznější atrakce, skáka-
cí hrad, poníci, malování na obli-
čej a soutěže. „Všichni se opravdu 
moc prima bavili, nikam nepospí-

chali a vlídné pod-
zimní odpoledne si 
užívali. Děkujeme 
všem aktivním čle-
nům spolku, přáte-
lům, podporovate-
lům a sponzorům, 
a hlavně všem, kte-
ří přispěli k  hlad-
kému průběhu celé 
této náročné akce,“ 
doplnil Jan Novák.                       

                     (ink)

v Meziboří se soutěžilo o nejlepší guláš, kdo vyhrál?

Rada města vás jmenova-
la ředitelem školy v Lomu. Ja-
ké změny to přineslo či přine-
se pro školu a školky, učitele 
i žáky v nich, jaké pak pro vás 
a vaši rodinu? 

V první řadě chci poděkovat 
radním města Lomu v čele s pa-
ní starostkou za důvěru, kterou 
mi projevili jmenováním do vý-
znamné funkce ředitele školy. 
Pokud jde o změny, máme ve 
škole i ve školkách mimořád-
ně kvalitní pedagogický sbor, 
na kterém je možné stavět dal-
ší rozvoj. Důležité zůstává, aby 
škola i školky byly bezpečným 
místem pro rozvoj vzdělání 
a děti i žáci se u nás cítili dobře. 
U školek budeme nyní hledat 
vhodnou profilaci tak, aby škol-
ky mohly přinést dětem i něco 
nad rámec povinného vzdělává-
ní. U školy se zaměříme na roz-
voj mimovýukových aktivit pro 

naše žáky a jejich větší spolu-
rozhodování o tom, co ve škole 
chtějí. Pro moji rodinu má no-
vá funkce přinesla pochopitel-
ně méně společného času, ale 
s ohledem na to, že mám úžas-
nou manželku, tak se dá i ná-
ročná funkce skloubit s  rodin-
ným životem.

Nový ředitel není jedinou 
novinkou v  kádru školy. Kde 
nastaly další změny a co od 
nových posil očekáváte? 

Jako každý rok došlo i letos 
u nás k několika změnám. Jed-
ná se zejména o nástupy v sou-
vislosti s  plněním příjemných, 
ale i náročných rodičovských 
povinností a s  odchodem do 
důchodu. Za tyto učitele se mi 
podařilo najít kvalitní náhra-
du. Od těchto nových učitelů 
očekávám zejména to, že se jim 
podaří rychle zapadnout me-

zi ostatní a přijmou 
za své, že naše škola 
je postavená na přá-
telském a vstřícném 
vztahu k  našim žá-
kům.

Jste ředitelem pří-
spěvkové organiza-
ce města Lomu. Jak 
byste popsal spo-
lupráci mezi školou 
a městem? 

Spolupráce me-
zi školou a měs-
tem je nadstandard-
ní a spolupracuje-
me velmi intenziv-
ně. Bohužel ne vždy 
je naše spoluprá-
ce a podpora města 
na první pohled vi-
dět. Město školu podporuje ve 
všech oblastech a bez této pod-
pory by škola nemohla fungo-
vat tak dobře, jak funguje nyní. 
Vedle podpory z rozpočtu měs-
ta je tady vidět i podpora kon-
krétně ze strany starostky Kate-
řiny Schwarzové a radního Bro-

nislava Schwarze. Jejich hnu-
tí Severočeši.cz nyní například 
zakoupilo pro mateřskou školu 
v Loučné nové drahé venkovní 
herní prvky. A to je jeden pří-
pad konkrétní podpory, za kte-
rou je škola velmi vděčná. 

(nov)

Základní škola v lomu má nového ředitele
LOM - Rada města Lomu jmenovala ředitelem příspěvkové organi-
zace ZŠ a MŠ Lom Jaroslava Zajíce. Bývalý zástupce ředitele zúro-
čil mimo jiné znalosti a zkušenosti načerpané během tří let v Lomu 
a uspěl v konkurzním řízení. Aktuálně jsme ho požádali o rozhovor.

Za ublížení až deset let
MOST – Z výtržnictví a těž-

kého ublížení na zdraví ve stá-
diu pokusu byl obviněn 20le-
tý muž z Mostu. V nádražní bu-
dově v Mostě měl po slovní ro-
zepři napadnout 58letého muže, 
kterého měl opakovaně udeřit 
a kopat do hlavy. „Napadený utr-
pěl zranění, se kterým byl hospi-
talizován. Utrpěl zlomeniny v ob-
ličeji a dle znaleckého posudku 
mu hrozila vážná porucha zdra-
ví. Obviněný je stíhán na svobo-
dě. Za  pokus těžké újmy mu hro-
zí  až deset let odnětí svobody,“ in-
formovala policejní mluvčí Lud-
mila Světláková. 

Noční jezdec  
s „koksem“

MOST – Vysokou rychlostí 
„prosvištěl“ křižovatkou u Do-
mina v Mostě v noci  řidič, kte-
rého zaznamenaly policejní 
hlídky. Začaly ho pronásledovat 
s  výstražnými majáky. Zastavi-
li ho u budovy VÚHU a vyzva-
li k prokázání totožnosti. Muž 
se choval velmi nervózně a je-

vil známky požití drogy. Hlídka 
proto přivolala na pomoc Policii 
ČR. Ti provedli orientační test, 
který byl pozitivní. Následně 
provedli osobní prohlídku mu-
že, při které našli igelitový sáček 
s bílým práškem. Muž přiznal, 
že se jedná o kokain pro vlastní 
potřebu. Podezřelého  převzali 
policisté k dalším úkonům. 

Zmlátil známého 
MOST – Těžkého ublížení na 

zdraví se dopustil 33letý muž 
z Mostu. Na ulici v sídlišti Pod 
Šibeníkem napadl stejně starého 
muže a uštědřil mu několik ran 
rukou i kopů do těla. „Napade-
ný utrpěl zranění, se kterým byl 
hospitalizován v nemocnici a je-
ho zranění bylo kvalifikováno ja-
ko těžké. Obviněný je stíhán na 
svobodě. Soud mu může uložit 
trest odnětí svobody na tři léta 
až deset let,“ informovala Lud-
mila Světláková. Motiv napa-
dení je předmětem dalšího šet-
ření. Útočník oběť znal od vidě-
ní a napadený neví, proč na něj 
muž zaútočil. 

Zloděj nešika
MOSTECKO – Z kráde-

že vloupáním a porušování do-
movní svobody je obviněný 
45letý muž z Litvínova. Ten ná-
silně vnikl do bytu svého zná-
mého a odcizil z něj televizor 
v hodnotě 11 000 korun. Ukra-
dený lup mu ale dlouho nevy-
držel. Televizor mu totiž údajně 
na ulici upadl na zem a poško-
dil se, a tak ho odložil ke kon-
tejnerům na odpad. „Televizi šel 
odcizit prý proto, že mu měl po-
škozený údajně televizi slíbit za 
dluh. Muž kradl už v minulos-
ti a byl odsouzen k nepodmíně-
nému trestu, který vykonal loni. 
Nyní mu za krádež hrozí až tří-
letý trest odnětí svobody,“ infor-
movala o případu Ludmila Svět-
láková.

Kontroly motorkářů  
i cyklistů v horách

MOSTECKO – Hezké počasí 
vylákalo do hor nejen cyklisty 
a motorkáře, ale i policisty do-
pravního inspektorátu. V rám-
ci preventivní akce kontrolo-

vali u cyklistů povinné vybave-
ní jízdních kol a u motocyklis-
tů stav strojů, doklady potřebné 
k řízení i to, zda neřídí pod vli-
vem návykových látek.  „Během 
odpoledne hlídka v  Krušných 
horách zastavila a zkontrolo-
vala sedm cyklistů a šest motor-
kářů. Policisté neuložili žádnou 
pokutu a cyklisty odměnili růz-
nými reflexními prvky, mapami 
s  cyklotrasami v Krušných a Ji-
zerských horách a také klíčenka-
mi pro zdraví. Motocyklisté zís-
kali od policistů motolékárnič-
ky,“ informovala Ludmila Svět-
láková.                                   (sol)

MEZIBOŘí - Na mezibořské sjezdovce v sobotu zavoněl guláš. Spolek 
přátel Meziboří tu pořádal už pátý ročník mezibořského Gulášfestu. 

Jiří Čára s vítězným gulášem „Černický“ soutěžního družstva SK Černice.

Jaroslav Zajíc



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

Redakce týdeníku Homér

RůZNé
 ■ Prodám urnový hrob na starém 

hřbitově. Tel.: 723 114 839

SEZNÁMENÍ
 ■ Muž hledá přítele – kamaráda 

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

 ■ Muž hledá kamaráda  – příte-
le na vše hezké, co život přináší, 
s  vyřešenou minulostí a  se svým 
zázemím  – podmínka. Telefon: 
792 352 594 – SMS – případně vo-
lat

 ■ Osamělá paní 74/168, neku-
řačka z Mostu, hledá osamělého 
pána  k občasným schůzkám. Tel: 
731 389 028

 ■ Hledám přítele nebo kamará-
da z Mostu a okolí na procházky, 
kino a disco. Je mi 31 let, mám 
invalidní důchod, ale ještě pracuji. 
Tel: 728 691 359

Byty, doMy
 ■ Prodám zahradu s chatkou v 

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

 ■ Koupím byt na Meziboří. Tele-
fon: 737 261 941
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Most
Fotoateliér Žihla, Magistrát 

města Mostu, čerpací stanice GO, 
SBD Krušnohor, knihovna, Italská 
cukrárna, Hotel Cascade, kavárna 
Taboo, Autodrom Most, divadlo, 
Archa Most, autobusy Kavka, hos-
pic, HSRM, fotbalový stadion Most, 
Hipodrom Most, dopravní pod-
nik, Bilbo, Astra, vlakové nádraží, 
Aquadrom, Central Most

Litvínov a okolí
Schola Humanitas, Městský 

úřad Litvínov, OMW, Fitness Flo-
ra, čerpací stanice GO, Unipet-
rol, KSK Komořany, United Ener-
gy,  a.  s., Městský úřad Meziboří, 
Domov důchodců Meziboří, Cita-
dela, Resort Loučky, Spolužití, Ten-
ba, knihovna, zimní stadion, Pod-
krušnohorská poliklinika, plavecký 
bazén, hospoda Černice, zdravot-
ní středisko Horní Jiřetín, Městský 
úřad Horní Jiřetín

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

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

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

SATELITNÍ
DOTACE
✔ na montáž nového satelitu

jen za 300 Kč
✔ nebo naladění karty se 100

programy

telefon: 778 527 899
www.satelitnidotace.cz

03_satelitni nos_2019  16.1.19  13:27  Stránka 1

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

 ■ Nabízím prostor  
k pronájmu pro 

lékařskou ordinaci ve 
zdravotním středisku U 
Zámeckého parku 949, 
Litvínov, (vedle finanč-
ního úřadu). Prostor v 
1. patře, zázemí – če-

kárna, WC, 100 m2. Více 
informací na tel:  

606 555 366.

LITOMěŘICE - Na litoměřickém 
výstavišti se konala Zahra-
da Čech. Největší výstava své-
ho druhu potěšila nejenom za-
hrádkáře a chalupáře, ale také 
kutily, zahradníky a milovní-
ky přírody. Státní zemědělský 
intervenční fond na výstavě 
představil výrobky, které zví-
tězily v letošní soutěži Regio-
nální potravina Ústeckého kra-
je. Jejich výrobci tu slavnostně 
převzaly certifikáty.

Letošní expozice se nesla 
v duchu motta „Přijela k nám 
pouť“. Vystavovaná zelenina, 
ovoce i květiny byly v dopro-
vodu pouťových prvků, jako 
je například dřevěný kolotoč, 
střelnice, lodičky či kolo štěs-
tí. Vystoupil František Nedvěd, 
Jaroslav Uhlíř, Yvetta Blanaro-
vičová a další umělci. Zahrada 
Čech je díky své slavnostní at-
mosféře i vysoké návštěvnosti 
ideálním místem k  předávání 
certifikátů Regionální potra-
vina oceněným výrobcům za 
Ústecký kraj. To proběhlo v té-
měř magickém čase, v  pátek 
13. září ve 13 hodin. V Ústec-
kém kraji se pravidelně do sou-

těže hlásí velký počet výrobců 
a výrobků. Letos se zúčastni-

lo 179 výrobků 
od 43 výrobců 
a po Jihomo-
ravském kraji 
se jedná o dru-
hý „nejsoutěži-
vější“ region.

Soutěž Regi-
onální potravi-
na letos oslavi-

la své kulaté výročí. Konala se 
už po desáté. Za dobu své exi-
stence si vybudovala renomé 
a popularita výrobků s  pun-
cem Regionální potravina 
stoupá. Získat ji mohou pou-
ze malí a střední producen-
ti zemědělských a potravinář-
ských výrobků do 250 zaměst-
nanců. Přívlastek regionální se 
v  případě oceněných potravin 
zúročí hned několikrát. Pře-

devším se jedná o produkt vy-
robený v konkrétním regionu, 
což je základní podmínka sou-
těže. Zároveň i podíl místních 
surovin je stanoven nejméně 
na 70 procent, hlavní surovina 
přitom musí být stoprocentně 
tuzemského původu. Výrob-
ky jsou tak pevně spjaty s da-
ným regionem a často se jedná 
o krajové speciality.

                                          (nov)

KATEgoRIE VýRoBEK A VýRoBCE

1. Masné výrobky tepelně opracované Tlačenka světlá
VARNSDoRFSKÉ UZENINY s.r.o.

2. Masné výrobky trvanlivé, tepelně neo-
pracované, konzervy a polokonzervy

Jehněčí klobása
Chovaneček s.r.o.

3. Sýry včetně tvarohu KoZÍ VÁLEČEK VE VoSKU
Jakub Laušman

4. Mléčné výrobky ostatní Připínáček z Drmal
Farma Drmaly s.r.o.

5. Pekařské výrobky včetně těstovin Celozrnný chléb
Jiří ondečko

6. Cukrářské výrobky včetně cukrovinek Mrkváč
Family Bakery s.r.o.

7. Alkoholické a nealkoholické nápoje LEŽÁK
PIVoVAR KoCoUR VARNSDoRF s.r.o.

8. ovoce a zelenina v čerstvé ne-
bo zpracované formě

Karlátka BIo sušené švestky s peckou od Švestkové dráhy
Farma U Švestkové dráhy s.r.o.

9. ostatní oTVICKÉ LUPÍNKY Solené
AVENTA CZ, s.r.o.

Slavnost ocenila regionální potravinu
Značka Regionální potravina Ústeckého kraje 2019 byla udělena těmto výrobkům:

„Na tak velkém zájmu v prv-
ních minutách je vidět, že lidé 
zareagovali na naši výzvu, že se 
prozatím jedná o poslední kot-
líkové dotace. Řada lidí ovšem 
podala svou žádost opakova-
ně a bude do systému zařazena 
pouze jedna, uvolní se tedy mís-
ta pro další žadatele, kteří mají 
například vyšší pořadové číslo,“ 
uvedl první náměstek hejtma-
na Martin Klika. U duplicitních 
žádostí je i jeden rekordman, 
který podal stejnou žádost cel-
kem 108krát, další to stihl hned  
57krát. Pracovníci krajského 
úřadu nyní každou žádost kon-
trolují.

„Upozorňujeme žadatele, že 
podání elektronické žádosti ne-
stačí a je potřeba dbát dalších 
informačních pokynů, které jim 
byly zaslány. V uplynulých roč-
nících například lidé zapomně-
li potvrzené elektronické žádos-
ti podepsat a i s přílohami do-

dat na podatelnu krajského úřa-
du. Často také lidé do systému 
nahrávají loňské soubory, které 
ovšem stávající systém nenahra-
je,“ dodal Martin Klika.

Podle druhu pořizovaného 
zdroje tepla si žadatelé mohou 
přijít na 95 tisíc až 120 tisíc ko-
run, dalších 7 500 korun je bo-
nus pro obyvatele žijící v obcích 
se zhoršenou kvalitou ovzduší. 
Opět bude podporována výmě-
na starých kotlů první či dru-
hé emisní třídy, a to za kotle na 
biomasu, plynové kondenzační 
kotle či tepelná čerpadla. Právě 
kotle první a emisní třídy bu-
de od září roku 2022 zakázáno 
používat. Na podporu výměn 
byl také spuštěn dotační pro-
gram kotlíkových půjček admi-
nistrovaný SFŽP ČR a obcemi, 
který žadatelům umožní výmě-
nu zdroje předem zafinancovat 
a překlenout tak období do zís-
kání financí z přiznané dotace. 

„Obyvatelé Ús-
teckého kraje dopo-
sud vyměnili v kot-
líkových dotacích 
přes 3 000 kotlů. 
V letošní výzvě ma-
jí poslední šanci na 
výměnu za velmi 
výhodných podmí-
nek. Navíc rodiny, 
které na výměnu 
zdroje tepla nema-
jí našetřené pení-
ze, mohou v Ústec-
kém kraji žádat 
o kotlíkovou půjč-
ku, z  níž výmě-
nu zaplatí a dota-
ci následně využi-
jí na její částečné 
splacení. S vyříze-
ním půjčky pomá-
hají vyškolení pra-
covníci přímo na 
obecních úřadech. 
S výměnou starých kotlů by ni-
kdo neměl váhat, nejstarší ty-
py totiž nebude možné od zá-
ří 2022 provozovat. Díky kotlí-
kovým dotacím rodiny ušetří při 
nákupu kotle i jeho provozu, vy-
hnou se případné pokutě a při-
spějí k lepšímu ovzduší ve své 

obci, a to říkám ve vší vážnos-
ti, protože právě vytápění do-
mácností se na ročním průmě-
ru rakovinotvorného benzo(a)
pyrenu v Ústeckém kraji podílí  
50 procenty,“ říká ministr život-
ního prostředí Richard Brabec.                                          

(nov)

ÚSTECKÝ KRAJ -  V pondělí 16. září  přesně v 10 hodin dopoledne od-
startoval příjem žádostí kotlíkových dotací. To, že se jedná o posled-
ní výzvu, bylo vidět hned v prvních minutách, kdy se systém ote-
vřel. Během první minuty dorazilo přesně 2 420 žádostí! Duplicitní 
žádosti  budou ze systému vyřazeny. Příjem žádostí je stále otevřen. 
Na výměnu starých kotlů je připraveno 167 milionů korun.

Kotlíková dotace naposledy

Na nový zdroj tepla může domácnost získat až 
127 500 Kč.
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Verva přivítá Dynamo 
Pardubice

V dalším kole Tipsport ex-
traligy ledního hokeje se tým 
HC Verva Litvínov předsta-
ví na domácím ledě. V pátek 
20. září od 17.30 hodin změ-
ří na Zimním stadionu Ivana 
Hlinky síly s  celkem Dyna-
mo Pardubice.

Černí andělé hostí 
Zoru Olomouc

Další kolo MOL ligy se-
hrají populární Černí andělé, 
tedy házenkářky DHK Baník 
Most, v  sobotu 21. září od 
18.00 hodin ve sportovní ha-
le v  Mostě. Jejich soupeřem 
bude tým Zora Olomouc.

Souš jede a bude 
slavit 100 let

Fotbalisté divizního Baní-
ku Souš jedou. Také z  utká-
ní na hřišti soupeře v České 
Lípě dokázali vytěžit tři body 
za výhru 2:1 a jsou na 2. příč-
ce v tabulce. V sobotu 21. zá-
ří je čeká nejen domácí mis-
trovské utkání, ale také osla-
vy 100 let trvání klubu. Akce 
začíná už ráno.

Mostecký FK je 
zatím suverénní

Jeden ze dvou našich zá-
stupců v  krajském přebo-
ru v  kopané dospělých, ce-
lek Mostecký FK, si vede su-
verénním způsobem. Z  pěti 
zápasů dokázal vytěžit plný 
počet bodů a je na čele tabul-
ky. O víkendu měli jeho hrá-
či volno.  

Výběr Mostu vyzve 
doma Blanensko

Dalším mosteckým sou-
peřem bude až v  termínu  
20. října celek Blanensko, 
které Most přivítá doma od 
14.00 hodin. Mostečtí tak 
mají dostatek času se na sou-
peře řádně připravit. Více 
informací na www.fotbal-
-most.cz.

Z Trutnova  
s přídělem pěti gólů

V dalším utkání II. hoke-
jové ligy se tým Mostečtí Lvi 
představil v Turnově. Odtud 
ovšem odjel s  pětibranko-
vým přídělem, kdy podlehl 
domácím 5:1. Jediný úspěch 
Mostu zaznamenal Drašar. 
Ve středu hráli Lvi doma 
proti HC Řisuty.

V Drážďanech se 
bude hrát večer

Utkání po širým nebem, 
které HC Verva sehraje  
4. ledna 2020 proti Spar-
tě Praha na fotbalovém sta-
dionu v  Drážďanech, se bu-
de hrát až večer. Litvínovský 
klub na twitteru oznámil, že 
začátek bude až v  19.30 ho-
din.                                 (jak)

LITVíNOV – Hokejisté extraligo-
vého HC Verva Litvínov mají za 
sebou dvě kola nového ročníku  
naší nejvyšší soutěže. V  tom 
prvním porazili na svém ledě 
2:1 silnou Kometu Brno, v  dru-
hém nestačili na domácí Plzeň 
a odešli z ledu poraženi 2:0.

„První zápas je vždycky speci-
fický, o to víc, když hrajete s Ko-
metou. Přišel plný stadion, byla 
fantastická atmosféra. Souhla-
sím s tím, že zápas byl vyrovna-
ný. Nám tedy vůbec nešly přesi-
lové hry, na tom musíme zapra-
covat. Ale jsme rádi, že se nám 
doma podařilo získat důležité 
tři body. Bojovnost našich hrá-
čů byla úžasná - přistoupili k to-
mu tak, jak jsme si řekli před zá-
pasem. Dostali jsme trochu ne-
šťastný gól, ale je dobře, že jsme 
to hned zvrátili a povedlo se nám 
vyrovnat. Byli jsme trpěliví a do-
kázali vyhrát,“ hodnotil premié-
ru nové sezony trenér Jiří Šlégr.

„Nastupovali jsme proti veli-
ce silnému soupeři, což nám Pl-
zeň ukázala na Spartě. Dali jsme 
sice branku na začátku, bohu-
žel neplatila. Soupeř nás nicmé-
ně tlačil po celou dobu zápasu. 
My jsme jednu třetinu strávili na 
trestné lavici, což nás stálo hod-

ně sil a znemožnilo nám to po-
té s utkáním v závěru něco udě-
lat,“ komentoval průběh zápasu 
v Plzni kouč Jiří Šlégr.

HC Verva Litvínov – Ko-
meta Brno 2:1 (1:1, 1:0, 0:0). 
Branky a nahrávky: 9. Gerhát 
(M. Hanzl, J. Mikúš), 29. Myš-
ák (Kašpar, Jarůšek) - 9. Hruš-
ka (Plekanec). Rozhodčí: Peši-
na, Svoboda – Ondráček, Špůr. 
Vyloučení 3:4, bez využití. 5 976 
diváků. Sestava HC Verva: Ja-
nus (Honzík) – Jánošík, Ku-
bát, J. Říha, Ščotka, L. Doude-
ra, Baránek, Trončinský – Jur-
čík, Helt, Trávníček – Válek, V. 
Hüb, F. Lukeš – Jarůšek, Myš-
ák, Kašpar – Gerhát, J. Mikúš, 
M. Hanzl. 

Škoda Plzeň – HC Verva Lit-
vínov 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Bran-
ky a nahrávky: 20. Mertl (V. Ně-
mec, Gulaš), 57. Gulaš (Pour). 
Rozhodčí: Pražák, Veselý – 
Brejcha, Jelínek. Vyloučení 4:10, 
využití 1:0. 5 736 diváků. Sesta-
va HC Verva: Janus (Honzík) – 
Kubát, Jánošík, Ščotka, J. Říha, 
Baránek, L. Doudera, Trončin-
ský – Trávníček, Helt, Jurčík – 
F. Lukeš, V. Hübl, Válek – Kaš-
par, Myšák, Jarůšek – M. Hanzl, 
J. Mikúš, Gerhát.                  (jak) 

domácí výhra a porážka na ledě v Plzni

„Ve všech třech disciplínách 
jsem se cítil velice dobře a před-
vedl jsem můj dosavadní nejlep-
ší výkon na těchto distancích. 
Teď mě čeká pár dní odpočinku 
a pak se postavím na start Iron-
man 70.3 Xi’an,“ řekl po závodě 
borec z Litvínova.

Šesté místo v závodě Iron-
man 70.3 Xi’an (Čína) se pro 
něj stalo lehkým zklamáním, 
ale... Kvůli rozvodněné řece 
a kvalitě vody se zrušilo pla-
vání, a tak se bohužel starto-
valo časovkou jednotlivců na  
90 km s 30vteřinovým rozestu-

pem. „Takže každý za své a na 
plné obrátky od startu do cíle. 
To vše v brutálním dešti,“ ko-
mentoval závod Langhammer 
s  tím, že startoval jako druhý, 
což nebyla úplně ideální pozi-
ce. I přes to zajel jednoznač-
ně svoji nejlepší časovku na 
90 km s průměrem 42,5 km/h,  
284 w (4,7 w/kg), čas 2:07. Ná-
sledný běh byl podle Jakuba 
Langhammera očistec. 

„Věděl jsem, že musím bě-
žet maximum až do cíle. Prv-
ní čtyři kilometry jsem necítil 
chodidla, jak jsem je měl zmrz-
lá z kola, ale stále jsem se snažil 
držet tempo pod 3:40min/km. 
Poslední 2 kilometry melu z po-
sledního a v cíli padám napros-
to vyčerpaný na zem s časem 
běhu 1:17. Nastává pár minut 
pravdy, než doběhnou největ-
ší soupeři a já se konečně po 
skoro tři a půl hodině závodu 
dozvím, jak jsem dopadl. Šes-
té místo v těchto podmínkách 
a v naprosto odlišném závo-
dění oproti triatlonu je pro mě 
nakonec vcelku úspěch. Nejsem 
zas tak silný cyklista a tohle by-
lo hlavně o cyklistice,“ dodal. 
Závodem zakončil dvoutý-
denní dovolenou v Číně a dal-
ší den po návratu opět pěkně 
do práce. 

(jak)

javorková vybojovala  
stříbrnou medaili

CHOMUTOV – Ve dnech 13. - 14. září proběhla tradiční Velká cena 
Chomutova v plavání. Za účasti nejlepších plavců ČR se neztratila 
ani výprava patnácti litvínovských závodníků.

V kategorii dvanáctiletých, i přes nachlazení, zvítězil na trati  
400 m volný způsob Petr Adamec. V hlavní disciplíně 200 m po-
lohový závod získala stříbrnou medaili patnáctiletá Kamila Javor-
ková, účastnice Evropských her mládeže v Baku, lepší byla pouze 
dlouhodobě nejúspěšnější česká plavkyně Simona Kubová. Javorko-
vá navíc získala ještě bronzovou medaili ve své doplňkové disciplíně  
200 m znak.                                                                                                (jak)

vítězství v olympijském triatlonu 
a šesté místo na čínské ironmanu 

TIANJING - Z čínského města Tianjing si litvínovský triatlonista Ja-
koub Langhammer odvezl 1. místo v olympijském triatlonu v ab-
solutním pořadí s třešničkou na dortu v podobě nového traťového 
rekordu 1:50:09. 

Mostecké Panterky  
vybojovaly evropské zlato!

MOST/AGEN - Mažoretkový tým Mosteckých Panterek pod vedením 
trenérky Terezy Riegerové zakončil svou teprve třetí sezónu a už se 
pyšní druhým evropským zlatem. 

Mažoretky odjely ukázat tentokrát do Francie, co se naučily v ma-
lé mostecké tělocvičně 18. základní školy. Mezinárodní porota hod-
notila během tří dnů na 250 vystoupení. Mostecké Panterky za pod-
pory celé české výpravy stály na stupních vítězů celkem čtyřikrát.  
„Nic z  toho by však nebylo bez dřiny, odříkání a finanční podpory 
rodičů a statutárního města Most. Účast na letošním mistrovství vý-
znamně finančně podpořilo rovněž MŠMT. Děkujeme všem, kteří nás 
podporují, kteří nám fandí a díky kterým se posunujeme dál,“ řek-
la Renáta Vnenková, statutární zástupce a předseda spolku.    (nov)

Mistrovství republiky 
v kanoistice

MOST – Na jezeře Matylda v Mostě proběhne od 21. do 22. 9. 
Mistrovství ČR v kanoistice - Český pohár mládeže ve vytrvalosti 
a Český pohár veteránů. V sobotu je první start lodí v 10.30 hodin 
a poslední cca v 16.30 hodin. V neděli je první start lodí v 9 hodin 
a poslední start cca v 16 hodin.                                                      (nov)

Přijď mezi nás!

KICK BOX KLUB MOST
Pořádá nábor nových bojovníků
děti i dospělí
ATHENA GYM MOST
Česká 842, Most (Budova vedle koupelny Šujan)

Rozpis tréninků: 
Po 18 – 19.30, Út 18-19.30, St 18 – 20, 
Čt 19 – 20, Pá 17 – 18.30 hodin.

PRVNÍ LEKCE ZDARMA!
Tel: 732 640 431

Nadace Konto našeho srdce a zástupci sportovního spolku HC Litvínov předali mamince Kačenky Zíkové dvě 
roční permanentní vstupenky do fitnessu HC Litvínov. Permanentky v celkové hodnotě 20 000 Kč předal za 
HC Litvínov Ondřej Weissmann a za HC VERVA Litvínov hráč Martin Havelka. Volný roční vstup do fitka pomů-
že paní Zíkové načerpat energii a pomůže i následně k další rehabilitaci malé Kačenky.                                   (nov)
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Nová podoba Repre je odtajněna!
A co voda?

Samostatnou kapitolou, která se v  rámci rekonstrukce 
Repre řešila, jsou vodní bazénky. S vodou se nejdříve u „nového“ 
Repre nepočítalo. Nakonec zvítězil ale názor, že voda ke kulturáku 
patří. „Objekt by se měl zrcadlit ve vodní ploše, především pak spole-
čenský sál. Vodní plocha bude jednak pod společenským sálem, podél 
celé strany magistrátu až po ulici Budovatelů. Fontánami by pak mě-
la být obklopena restaurace. Vodní plochy budou vybaveny moderní-
mi technologiemi tak, aby se voda již neztrácela a aby bylo zajištěno 
bezproblémové čištění,“ zdůraznil Miroslav Kroupa. 

Nový park „ležel jsem v knížkách“  
aneb Knihovna i venku 

Kromě vodní plochy, která bude obklopovat Repre, bude v  je-
ho blízkosti také kladen důraz na zeleň. Dojde například k navýše-
ní zelených ploch. Stávající parčík se zvětší na dvojnásobek. Nový 
park získal od projektantů pracovní název „ležel jsem v knížkách“. 
„V parku by měly být instalovány v nepravidelném uspořádání beto-
nové lavičky se sedáky a opěradly, které budou ve tvaru otevřených či 
zavřených knížek,“ prozradil dále Miroslav Kroupa. Cílem by měla 
také být úprava plochy mezi Repre a Priorem. „Je to však věcí jed-
nání se zástupci Prioru. Vizi nějakou máme, ale musí dojít ke shodě 
obou stran,“ připustil Miroslav Kroupa.      

Vlasta ŠOLTYSOVÁ  

Největší hodnotou kulturního domu je hmoto-vé řešení jednotlivých prostupujících se kvád-rů, nad nimiž se vznáší koule planetária. To ce-lou stavbu povyšuje. 

V suterénu se bude realizovat zásobování. Bude zde také sklad knih, kam by mělo být umístěno na 70 tisíc svazků. Maximum knih, a to  130 tisíc svazků, bude součástí volné nabídky v knihovně.   

Součástí knihovny, jejíž podstatná 

část bude ve druhém nadzemním 

podlaží, bude i čítárna. Využity zde 

budou prosklené výhledy do okolí. 

Prostor bývalého kina bude sloužit 

jako součást dětského oddělení.  

Planetárium bude vybaveno novým 

systémem větrání, vytápění i chlazení. 

Moderní kinosál bude zcela nově vybudovaný. Součástí bude prosvět-

lené foyer s výhledem do ulice Budovatelů. Kapacita kinosálu bude 

určena pro 167 osob, což bylo možné maximum. Provoz kina bude vy-

baven moderní technologií, z hlediska veškerých parametrů. 

V  Repre bude také nová víceúčelová 

místnost – může nabídnout místnost jak 

pro spolkovou činnost, jednání, kurzy, 

tak zároveň vytváří velkokapacitní pro-

stor např. při pořádání maturitních ple-

sů, kam si studenti odkládají propriety 

na stužkování apod.  

Přízemí jako hlavní vstupní společen-ský uzel. Vznikne zde prostorné atri-um, které bude součástí knihovny. Bu-de tu také recepce a komunikační tra-sy pro veřejnost, schodiště a výtah. 

Vstupy do objektu budou zachová-
ny z obou stran jako nyní. 
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