Mostecko

12. prosince 2014 3

Most chce nemocnici nechat kraji
Jedním z hlavních úkolů
nového zastupitelstva
je co nejdříve zajistit
opravu mostu
vedoucího k nemocnici
a rozšíření parkoviště.

nou z nich je mistrovství republiky horských kol. I tuhle akci hodláme využít k
propagaci města Mostu, doufáme, že
přitáhne valné množství lidí z okolí i
celé republiky,“ řekl Paparega. S podporou sportu souvisí i další pokračování
rozvoje cyklostezek ve městě a okolí.
„Stejně tak se budeme zabývat příměstskými částmi. Určíme jednoho zastupitele, jemuž by jejich občané adresovali své podněty,“ popsal jednu z novinek primátor Paparega.

TOMÁŠ KASSAL
MOST | Co nejlépe hospodařit s majetkem města, to je podle nového mosteckého primátora Jana Paparegy (Severočeši Most) hlavní úkol nové koalice.
Schválení rozpočtu na rok 2015 je jen
jednou jeho částí.
„Větší transparentnost při zadávání
veřejných zakázek, soustředit se na to,
abychom eliminovali dluh, který má
město Most a který není malý. Na tyto
priority se chceme zaměřit,“ řekl Paparega po svém zvolení.
Jedním z nejpodstatnějších úkolů pro
nejbližší dobu je pro novou koalici také
místní nemocnice. Většina zastupitelstva netouží po jejím převzetí od kraje a

Zastupitelé Mostu při slibu na ustavující schůzi.
společnosti Krajská zdravotní, jako to
navrhuje opoziční Sdružení Mostečané
Mostu. V plánu je ale stabilizace nemocnice a zlepšení jejího fungování. Krajská zdravotní už zahájila opravy v samotném areálu. Město plánuje rozšíření
parkoviště u nemocnice a hlavně opravu mostu, jenž k ní vede. „To si myslím, že je opravdu palčivý problém, který trápí město Most už tři čtvrtě roku,“
zdůraznil primátor.

Vada řeči? Něco takového
ve školce v Lužici neznají
LUŽICE | Ani jedno z pětadvaceti dětí
nemá logopedické potíže. Takový je výsledek projektu, do kterého se zapojila
vesnická školka v Lužici nedaleko Mostu. Trval celý letošní rok a jmenoval se
Mít ohebný jazýček, umět moře slovíček. Ředitelka a jedna z učitelek se po
doplňujícím vzdělávacím kurzu staly řečovými preventistkami.
„Musím říct, že to tady chytlo úplně
všechny poté, co na začátku roku měla
odborná logopedka Marie Bunešová
přednášku k rodičům. Všichni se pak zapojili, protože aby práce měla smysl,
musí spolupracovat logoped, školka i rodiče,“ vysvětlila ředitelka MŠ Lužice a
řečová preventistka Iva Ladrová.
Celý projekt zahájilo vyšetření dětí logopedkou. To ukázalo, že nikdo nemá
vyloženě řečovou vadu a děti mluví
tak, jak odpovídá jejich nízkému věku.
Postupný trénink ale urychlil přirozené učení dětí. Těm se doma věnovali s
určenými cvičeními rodiče, ve školce
učitelky. Někdy jednotlivě, někdy ve
skupině, vždy to ale byla pro děti hlavně hra, a proto je trénink bavil. „V září
se nám samozřejmě část třídy vyměnila.
My se teď v lednu pojedeme podívat do
1. tříd škol v Mostě a Obrnicích, jak se
našim dětem daří. Jestli opravdu nemají
potíže se čtením a psaním, což může
způsobovat i vada řeči,“ řekla Ladrová.
Logopedické projekty ve školkách
jsou poměrně běžné, pomáhají totiž dě-

tem už v předškolním věku odstranit potíže s řečí, aby je pak neomezovala na
základní škole. Pro vesnickou školku s
jedinou třídou to ale samozřejmost
není. „Nebýt projektu ministerstva školství, který nám zajistil dotaci 20 tisíc korun, tak se do něj nemůžeme pustit. Je
to úspěch i v tom, že jsme mezi šesti
stovkami školek s naší žádostí uspěly.
Ale jinak bychom si kurzy za dvanáct tisíc pro nás dvě dovolit nemohly,“ upozornila Ladrová.

„

Aby práce
měla smysl,
musí spolupracovat
rodiče, školka i logoped.
Iva Ladrová
Díky dotaci navíc školka nakoupila i
zrcadlo, před kterým se dělá gymnastika mluvidel, nebo pomůcky. Odborné
publikace, pexeso, výukové karty, kostky či bzučák. „Už dřív u nás fungoval
kroužek flétny, který pomáhá s dechovým tréninkem. Všechno se hezky propojuje a funguje,“ dodala ředitelka.
Přestože projekt podpořený ministerskou dotací nyní oficiálně končí, školka
v něm pokračuje dál. Učitelky využijí
praxi i pomůcky, které vesnická mateřská škola získala, pro další děti. (tka)
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V některých oblastech hodlá mostecká trojkoalice navazovat na činnost
svých předchůdců, což se týká například dalšího vylepšování škol a obecně
zateplování městských budov. Předchozí vedení města se také zasloužilo o získání prestižního titulu Evropské město
sportu, jehož nositelem Most v roce
2015 bude. Nový magistrát hodlá sport
rovněž podporovat. „V příštím roce
jsou tu plánované významné akce, jed-
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Úřad práce ČR

S Restartem na druhou snadněji do práce
Ztráta zaměstnání je nepříjemnou věcí
pro každého člověka. Pomoc ve složité
situaci ztráty zaměstnání nabízí propouštěným zaměstnancům projekt
Restart na druhou v Ústeckém kraji
realizovaný Krajskou pobočkou Úřadu práce České republiky v Ústí nad
Labem.
Do projektu vstoupilo již více než 400
účastníků, kterým aktivně pomáhá při
hledání nového zaměstnání. Většina
účastníků své nové pracovní uplatnění
již nalezla. Šanci využít aktivní pomo-

ci odborných poradců při hledání pracovního uplatnění má ještě minimálně
50 lidí, kteří přicházejí o práci v rámci
hromadného propouštění, z organizačních důvodů, skončením smlouvy
na dobu určitou nebo tím, že zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu. Pokud
i Vy máte podobné potíže, neváhejte
nás kontaktovat, pomůžeme Vám.

ZDARMA nabízíme školení
v oblasti pracovního práva, psychologie, finanční gramotnosti, měkkých
dovedností, rekvalifikační kurzy a hledání nového zaměstnání.
Projekt je zajímavý jak pro nové, tak
i pro stávající zaměstnavatele. Stávající zaměstnavatelé mohou získat příspěvek na refundaci mzdy a to v případě, že se rozhodnou své zaměstnance
před ukončením pracovního poměru
uvolňovat na aktivity projektu. Nově
přijímající zaměstnavatelé mohou
získat příspěvky na mzdové náklady,
a to až po dobu sedmi měsíců.

Více informací o našem projektu můžete získat na každém okresním
pracovišti Úřadu práce ČR Ústeckého kraje či na portálu MPSV:
http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/regionalni_projekty
Projekt je financovaný z prostředků Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu České republiky.

